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 شكر وعرفان
 

أصللل الللا الكتللاة رسللالة ماقسللتير نوعشللت ولل  قامةللة الموصللل بكليللة 
، وعد نالت 2111آة  اـ =1421و  قمادي األولى عسم اللغة الةربية، -اآلداة

ز بفضل هللا ومنّه، وو  الا المقام يطية ل  أن أتوقله بلواور الشلكر درقة امتيا
التل  علرأت ملا كتبتله )األسلتالة اللدكتورة بشلرم حملدي البسلتان ( مشروت  إلى 

 ووقها هللا لما يحبه ويرضاه.بحة وعلمية رصينة 
ووواًء لمن أعاننا على إكمال مسيرة البحث وترويض سبيله، نود أن نرولع 

ملنهم اللدكتور حسلين يوسلذ الللي اعتلر  أولئك وأخص بالشلكر شكرنا إلى كل 
 .علّ  موضوع البحث

وأخيراً شكراً ألساتلة لقنة المناعشلة، كلل ملن األسلتالة المسلاعدة اللدكتورة 
واألسلتال المسلاعد الللدكتور  -تغمللداا هللا برحمتله-نزالة قةفلر الموسلوي رئيسلاً 

 يد عضوين ويها.عبد الستار عبدهللا صالح والدكتور سةد عبد المق

 
 د. أمحد عدنان محدي م. أ.

                                                              2102 
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 المقدمة
 وبعد:احلمد هلل الذي تعالت صفاته وعظمت قدرته والصالة على رسوله حممد 

ن إن التناص بوصفه ظاارة إنسلانية أدبيلة ونقديلة عرولت علديماً ولمسلت مل
بلل الشةراء واألدباء والنقاد ووردت تلميحات إليها و  كتة النقد الةربل  القلديم 

خصصللت لهللا مباحللث بةنوانللات مختلفللة ووصللفت بأوصللاذ مقازيللة متنوعللة، 
النصوص السابقة بصلورة إبداعيلة الو س كسلبيكة مفر لة  من يأخلوالشةر اللي 

واد علد مدتله  من قميع األصلناذ التل  تخرقهلا المةلادن، وكملا علد أ تلرذ ملن
سيول قارية من شلةاة مختلفلة، وكطيلة تركلة ملن أخلاط ملن الطيلة ك يلرة 

 .(1)ويستغرة عيانه ويغمض مستبطنه س

إن لكل عصر نظرياته وآلياته ومنهقياته ومةاروه الخاصة به، التل  در  
من خالها تلك الظاارة ووصلفها وسلمااا بمصلطلحات مختلفلة وبحسلة عدرتله 

التلل  تنوعللت وتةللددت بتةللدد األقنللا  األدبيللة وتةللدد  علللى تشللخيص تطوراتهللا
وتصلويراا  أوكلارام ومشلاعرام القلدرة عللى نظلمأسالية الشةراء واألدباء و  

 .بصورة مبدعة

وتكمن أامية اختيار الموضوع من أاميلة مفهلوم التنلاص ول  الكشلذ علن 
مسللتويات الللداات الخفيللة ولل  النصللوص الشللةرية، والبحللث عللن علليم تللداخل 

ولقللد حللددنا شللةر  هللا،ظمللة الداليللة المختلفللة ولل  وضللاء نللص مةللين ووظائفاألن
المتنب  خصوصاً لما يحمله من تةالقات إبداعيلة دارت حولهلا الحركلات النقديلة 
عديماً واختلفلت ويهلا اآلراء بلين القلار  والمنتصلر والمنصلذ والمبلال  بحسلة 

أن ا يتحدد ببنية  اختاذ منااقهم، إن طبيةة مفهوم التناص يحتم على الباحث
نص مةين و  دراسته وإنما عليه أن يهتم بإحاات النص إلى نصلوص أخلرم، 
ولهلللا السللبة ونظللراً لسللةة شللةر المتنبلل  آ رنللا اختيللار نمللال  مللن شللةره مللادة 

 للدراسة تم ل ـ كما رأينا ـ مراحله الشةرية المختلفة.

طلقنللا مللن ولل  دراسللتنا اللو نللص المتنبلل  اللللي ان  وكللان المصللدر األساسلل
مةتمدين على الدراسات النقدية و، الخارقيةوالداخلية النص  تناصاتخاله إلى 

 الت  تناولت المفهوم.

التلل  تناولللت مفهللوم نظريللة )الةللرا ( ميللة ولل  عطرنللا يأمللا الرسللائل األكاد
التناص على المستوم اإلقرائل  التطبيقل  وهل  الرسلالة الموسلومة بلـ )التنلاص 

                                                 

 . 11( عيار الشةر ، ابن طباطبا : 1)
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( والل  رسللالة دكتللوراه للباحللث م1996اللـ=1417/ولل  شللةر الةصللر األمللوي
لكشللذ   بللدران عبللد الحسللين محمللود البيللات ، التلل  كللان مللن المفللروض أن تللأت

األبةللاد الداليللة للتنللاص ولل  الشللةر األمللوي إا أنهللا اكتفللت بالقانللة التنظيللري 
إل اعتصلرت ول  ـ  -ولها الفضلل ول  لللك- للمفهوم وتقسيماته وتشةباته المختلفة

بدراسللتها التطبيقيللة علللى تحديللد مصللادر النصللوص  السللابقة مللن دون الغالللة ـ 
المختلفلة، وكلللك الرسلالة الموسلومة  البحث عن وظائذ تداخل أنظمتها الدالية

( والل  م1999اللـ=1421/ بللـ )التنللاص: دراسللة ولل  الخطللاة النقللدي الةربلل 
وصلف  رسالة )دكتوراه( للباحث سةد إبراايم عبد المقيلد التل  اتبةلت الملنهج ال

التاريخ  و  عمليلة نقلد الدراسلات التل  تناوللت مفهلوم التنلاص عللى المسلتوم 
 الخطاة النقدي الةرب  القديم والحديث.

قاء و ،وعد عام بناء البحث على تمهيد ووصلين ضم كل منهما  ا ة مباحث
 :وتلداخل النصلوص التنلاص: ىاألوللالمسألة  ت، تناولخم  مسائل و  التمهيد 

(، وشلللملت ال انيلللة: مفهلللوم  للتنلللاص إشلللكالية التحيلللزومفهلللوم وال )المصلللطلح
وأعسامه، وتطرعت ال ال ة إلى: منااج دراسة التناص و  النقد الغرب ، و  حلين 
اختصت الرابةة: بمنااج دراسة األخل )التناص( و  النقد الةرب  القديم، وأخيرا 

 تناولت الخامسة مسألة منهق  و  دراسة التناص.

األول )التنلللاص الخلللارق ( عللللى  ا لللة مباحلللث، تنلللاول وانقسلللم الفصلللل 
االلتم ال للان  بللـ:  ولل  حللينالمبحللث األول التنللاص الخللارق  الشللةري القزئلل ، 

التناص الخارق  الن لري القزئل  واخلتص ال اللث بالتنلاص الخلارق  الشلةري 
 الكل .

وتفرع الفصل ال ان  )التنلاص اللداخل ( إللى  ا لة مباحلث وال : التنلاص 
وتنللاص التوريللة، أمللا اللللات  الكللل  الللداخل  اللللات  القزئلل  والتنللاص الللداخل  

 الخاتمة وقد ضمت أام النتائج الت  وصلت إليها.

الا وعد بلل الباحث كلل ملا ول  وسلةه إلنقلاز اللا البحلث وت بيلت خطلاه، 
وإن كان ما ظنه وهو حسبه وإن لم يكلن وهللا وسلةه والكملال   علز وقلل وملن 

 هللا التوويق. 

                               
 أمحـد عـدنان محـدي

 املوصــــل

  م2111هـ = 0220
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 التمهيد

: )المصطلح وتداخل النصوص ناصأوالً ـ الت  

 (:إشكالية التحيزووالمفهوم 

 المصطلح:

 لمصلللللطلح الفرنسللللل ا( وIntertextualityمصلللللطلح اإلنكليلللللزي )الإن 

(Intertextualite ،) إلللى ال قاوللة الةربيللة حات الواوللدة كغيللره مللن المصللطلتللرقم
، بلل ة مةينلةللم يسلتقر عللى ترقملواإلسامية ترقملات علدة حرويلة وسلياعية، و

تةددت ترقماته إلى الةربية ما بلين: تلداخل النصلوص والتناصلية والنصوصلية 
 رنلا آ، ولقلد الل … (1)التنلاصو والبينصوص وتفاعل النصوص والنص الغائة

بوصللللفه ترقمللللة للمصللللطلح الغربلللل   تدددد النصاص  دددد  تخصلللليص مصللللطلح 

(Intertextuality ومن خاله يمكن تنلاول مفلاايم النقلاد الغلربيين حلول ظلاارة ،)
 عاعة النصوص ويما بينها.

بوصلفه مصلطلحاً عربيلاً مسلتلهماً ملن   دص م طلحصاصت ص تاستخدمو  حين 

 وقهات نظر النقاد الةرة والغلربيين حلول عاعلة النصلوص، إا أنّنل  ا أعلدّه
( بللل اللو تطللور اصللطاح  يمكللن أن Intertextualityترقمللة حرويللة لمصللطلح )

يحمل وقهات نظرنا حول عاعة النصوص ويما بينها، كما تطلورت الةديلد ملن 

، وعلد اختلرت اصم طد المصطلحات و  ال قاولة الةربيلة اإلسلامية م لل مصلطلح 

ه ملللن غيلللرلخاولللاً وإيقلللازه لسلللهولته وللل  النطلللق اللللا المصلللطلح )التّنلللاص( 
، والو لفلظ متأصلل ول  اللسلان المصطلحات الت  تتألذ و  الغاللة ملن كلمتلين

و س  (2)التناص لغة من س نّص المتاع نّصاً: قةل بةضه عللى بةلض سالةرب ، و
ودالته الصروية ول  عابليته ااشتقاعية وضاً عن  ،(3)س ازدحمواتناص القوم إلا 
بحلروين،  ن الفةلل ال ا ل  المزيلدقلد قلاء عللى وزن )تفاعلل( ملاللغة الةربية، و

                                                 

، 9( ينظر: التناص و  مةارضات البارودي، ترك  المغيض، مقلة أبحاث اليرموك، مقلد 1)
. التناص التاريخ  والدين ، أحمد الزعب ، مقلة أبحاث اليرموك، 92-25: 1991، 2الةدد 
. التناص: دراسة و  الخطاة النقدي الةرب ، سةد 176-169: 1995، 1، الةدد 13مقلد 

 .54-41)دكتوراه(:  وحةأطر إبراايم عبد المقيد،
 )نصص(. 642/  3: قزء، ابن منظور( لسان الةرة2)
 )نّص(. 441/ 4( تا  الةرو ، محمد مرتضى الزبيدي: مقلد 3)
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س  (1)واله الصيغة تلدل س عللى مشلاركة ا نلين ولأك ر ول  أصلل الفةلل ال ا ل  س
 .(2)ويكون كل منهما واعاً و  اللفظ، مفةواً و  المةنى س

إن الللله الداللللة اللغويلللة والصلللروية التللل  تشلللير إللللى التلللراكم واازدحلللام 
بةلض الشل ء اء ول  مكلان مةلين، عريبلة والتاع  والتشارك والتفاعل بين األشي

عللدد مللن النصللوص  تاعلل  دااتمللن المفهللوم ااصللطاح ، والتنللاص اللو 
كأنهلا طبقلات متراصلة و سلابق،و  وضاء نص مةلين  تداخلها وتفاعلهاوالاحقة 

مللن المةللان  والللداات تشللبه طبقللات األرض، كلمللا حفللرت ويهللا اكتشللفت شلليئا 
كسلبيكة مفر لة ها، ولو  ملا محل  ملن عبلل، أو يكتة ويأطرا  قديدا، أو كأنها 

مدتلله سلليول قاريللة مللن أو كنهللر مللن قميللع األصللناذ التلل  تخرقهللا المةللادن، 
كطية تركة ملن أخلاط ملن الطيلة ك يلرة ويسلتغرة عيانله  وأشةاة مختلفة، 

 ويغمض مستبطنه.

وكللك واو األام لفسح المقال أمام اقتهادات الباح ين ول  ال قاولة الةربيلة 
سامية، إلضاوة الةديد من التصورات حول مفهوم اللا المصلطلح وأبةلاده، واإل

وما نقبله منه وملا نروضله، أي عللى الباحلث أاّ ينسلى خصوصليته ال قاويلة ول  
تناول الا المصطلح أو  يره من المصطلحات، من حيث المفهلوم والتصلورات 

التل  يريللد وملن حيلث اختيلار المصلطلح المناسلة للتةبيلر عنله ووقلا ل ضلاوات 
الوصول إليها، واسيما أّن مفاايم المصطلح المقابل له و  النقد الغرب  متنوعة 
ومختلفة و  أبةاده ول  حقلله ال قلاو  الغربل ، كملا أّن الةديلد ملن تصلورات اللا 
المفهللوم ا تةللد قديللدة كللل القللدة وإنمللا مسللبوعة بقهللود نقديللة عديللدة، وفلل  النقللد 

المفاايم والمصطلحات الت  تناولت عاعلة اللنص  الةرب  القديم اناك الةديد من
األدبلل  بغيللره مللن النصللوص، كمللا سللنبين ولل  اللله الدراسللة، وانللاك إضللاوات 

 .أضاوها النقد الغرب  الحديث الت  يمكن ااستفادة منها

                                                 

 .79  الدين عبد الحميد: ي( درو  التصريذ، محمد مح1)
 .46( كتاة شلم الةرذ و  ون الصرذ، أحمد الحماوي: 2)



 11 

 المفهوم وإشكالية التحيز:

تنوعت واختلفت باختالف  هذا المصطلحريف اإن تع تداخل النصوص اصطالحاً:

 منهاتناولته، إال أننا سنقتصر على ثالثة  جعيات والمنهجيات التيالمر

 :هلنستخلص منها أهم مكونات

او س ترحال للنصوص وتداخل نص ،  تداخل النصوص جوليا كرستيفا: .1

وفلل  وضللاء نللص مةللين تتقللاطع وتتنللاوى ملفوظللات عديللدة مقتطةللة مللن 
 .(1)نصوص أخرم س

ص تشللير إلللى أشللياء مختلفللة إلا كانللت الكلمللات ولل  الللن مايكــل ريفــات :  .2

)تصورات لانية( على مسلتوم المحاكلاة، ولإن الله األشلياء تشلير إللى 
 . (2)نصوص أخرم على مستوم السيميائية

يقوم  ها،تحويلو هاوتم ل هاواستيةابتشرة لنصوص عدة او  لوران جيين: .3

 هورياديتللل مركلللز الصلللدارة وللل  المةنلللىبنلللص مركلللزي يحلللتفظ بللله 
 .(3)تهوزياد

لهللللا اء الللله التةلللاريذ نسلللتطيع أن نةلللين أربةلللة مقوملللات وملللن اسلللتقر
التللل  سأبسلللط القلللول ويهلللا تحلللت مصلللطلح  -حسلللة وقهلللة نظلللري-المصلللطلح 

 ، وا :التناص

  النص ودالته. األول: 

 التةالق وطبيةته. الثاني:

                                                 

 .21ة: وريد الزاا : ( علم النص، قوليا كرستيفا، ترقم1)
، 6-5-4( ينظر: مشكلة التناص و  النقد األدب  المةاصر، محمد أديوان، مقلة األعام، الةدد 2)

1995 :46. 
( ينظر: مفهوم التناص و  الخطاة النقدي القديد، مارك أنقينو، ضمن كتاة: )و  أصول 3)

التناص بين األصل  . مفهوم119-112الخطاة النقدي القديد(، تقديم: أحمد المدين : 
واامتداد: حالة الرواية )مدخل نظري(، بشير القمري، مقلة الفكر الةرب  المةاصر، الةدد 

61-61 ،1929 :93 . 
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 .هوعوانين مبادئ التناص الثالث:

 .هشرط التناص ووظائف الرابع:

 األول: النص وداللته:

ومللا اللو  ،(Textمصللطلح الللنص ) تسللتخدماتةللاريذ المةتمللدة إن قميللع ال

و  ال قاوة الغربية ؟ وما مفهوم )النص( و  ال قاولة الةربيلة اإلسلامية ؟ مفهومه 

تبنلاه تاللي واإلقرائ  الخاص لهلا سنقية عن الين السؤالين  م نحدد المفهوم 

 .دراسةال

  :في الثقافة الغربية( Textمفهوم ) -

( ملرتبط Text)للنص : ااأل للح له مةنيان و  ال قاوة الغربيلة، إّن الا المصط

( أي ينسج، وهو Texeveابة وهو مشتق من الفةل الاتين  )ـبالكتمن حيث تكوينه 

، واللو ولل  (1)يللوح  بنسللج أشللكال الحللروذ المكتوبللة أك للر ممللا يللوح  بللالكام

ى ـعلل األصل يطلق على نصوص الكتاة المقد  كاملة، أو وقلرات منله أو يلدل

رداً ملللللن الماحلللللق والهلللللوام  ـاة مقلللللـ  )الملللللتن( للكتلللللـاللللللنص األساسللللل

إا أنلله تقللاوز مفهوملله  وا يكللون كللللك إا إلا كللان مكتوبللاً.، (2)والماحظللات

شل ء لله مةنلى : وهو كلل اصثص ي، إلى مةنى آخر، واو المةنى (3)الكام المكتوة

لا المفهلوم سليةد ال نّ أي أ ،(4)متكامل وموضوع، مبةلوث ملن مرسلل إللى متللق

، ملادام يحملل موضلوعاً ومةنلى ومنسلوباً اكل قن  لسلان  أو  يلر لسلان  نّصل

لمرسل ومبةو اً لمتلق، والكام المكتلوة أو الشلفاا  ولوحلات الرسلم والتشلكيل 

 .و ير للك، تةد نصوصاً لتما لها مع تلك الشروط…والنحت والةمارة

                                                 

نظرية النص، روان بارت، ترقمة: منق  الشمل  وآخرون، مقلة حوليات كلية  ( ينظر:1)
 .71-69: 1922، 27اآلداة، الةدد 

. توظيذ الموروث و  391ر البةلبك   ود.روح  البةلبك : المورد القرية، مني ( ينظر:2)
 .27-26الرواية األردنية المةاصرة، روقة محمد عبد هللا دودين: 

: و  إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح و  الخطاة النقدي الةرب  اللغة ال انية ( ينظر:3)
 .74: الحديث، واضل  امر

طيقية لل ـقاوات، ة. إ. أوسبنسك  وآخرون، ترقمة: نظريات حول الدراسة السيميو ( ينظر:4)
 .323نصر حامد أبو زيد، ضمن كتاة: أنظمة الةامات: 
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إّن ملللن لتنلللاص، اوللل  سللليا  كامللله علللن ووللل  لللللك يقلللول روان بلللارت 
ملصلللقا الةلللي  خلللار  اللللنص الانهلللائ ، سلللواء كلللان اللللا اللللنص  ااسلللتحالة

بلللك يقترة ومفهلوم اللنص سل. (1)ازيلةتلف أو صحيفة يوميلة أو شاشلة (بروست)
 علللى مفهومهللا ( مللن حيللث عللدم اعتصللارSignمللن مفهللوم الةامللة )كمللا أرم 

شل ء كملا تةلرذ وهل  الةامات اللفظية وتقاوزاا إلى الةامات  ير اللفظيلة، 
، سلواء أكلان (2)(Signified( يدل على ش ء آخر، واو الملدلول )Signifierدال )

الا الش ء احمرار الوقه دالة على الحيلاء أو الخقلل، أو دخانلا متصلاعدا ملن 
 .بةيد دالة على الحريق، أو دالة األلوان ال ا ية إلشارة المرور، أو كلمة دالة

 قافة العربية اإلسالمية:في الث )النص(مفهوم  

عبلللل الحلللديث علللن المفهلللوم اإلقرائللل  لهللللا المصلللطلح، ابلللد ملللن البحلللث 
والتلللدعيق وللل  مفهومللله وللل  ال قاولللة الةربيلللة واإلسلللامية التللل  اسلللتقبلته، والتللل  
استخدمت لفظ النص منل مئات السنين بوصفه مصطلحا و  علوم الشلريةة وملا 

اكتسلبها ضلمن  التل صطلح النص تزال تستخدمه، ألّن عدم مراعاة خصائص م
 قاوته الةربية واإلسامية، وحقله المةرو  األصل  المتم لل ول  عللوم الشلريةة، 
وتحميله بداات أخرم تنتم  إلى  قاوة أخرم، وإلى حقول مةروية مختلفة، علد 

 يؤدي إلى مشكلة دالية.

علمللاء الشللريةة، ب ا للة مةللان،  دراسللاتاسللتخدم ولل   اصدد  إّن مصللطلح 

أو  نصـا  أو  ظـاهرا  سلواء أكلان  "كل ملفوظ مفهوم املعنى من الكتـا  والسـنة  وهو  ول:األ

مفسراً، حقيقةً أو مقازاً، عاماً أو خاصاً، اعتداداً منهم للغالة ألن عامة ملا ورد 

و  علولهم عبلارة  بالنصوص، والا المةنى او المراد نصوصمن صاحة الشرع 

، وهلو الكتلاة والسلنة الللي (3)سالـنص   ءواعتضلا الـنص  وداللة الـنص وإشلارة  النص

 .(4)يقابل اإلقماع والقيا 

                                                 

 .117مفهوم التناص و  الخطاة النقدي القديد:  ( ينظر:1)
( ينظر: علم الةامات )السيميوطيقا(، ولاير قبوري  زول، ضمن كتاة: )أنظمة الةامات(: 2)

)أنظمة الةامات(:  ض المفاايم واألبةاد، سيزا عاسم، ضمن كتاة:. السيميوطيقا: حول بة14
19 . 

كشاذ اصطاحات الفنون، محمد عل  الفاروع  التهانوي، تصحيح المولوي محمد وقيه  (3)
والمولوي عبد الحق والمولوي  ام عادر، بةناية الوي  اسدرنكر التيرول  ووليم ناسولي  

 .1415: 2اايرل: المقلد
 .1416: 2: المصدر نفسه، المقلدينظر (4)
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ويطلق مصطلح النص مرادولا لمصلطلح الظلاار، الللي  أما المعنى الثاني:
او عسم من أعسام نصوص القرآن والسنة من حيث اللفظ، مسلتندين إللى المةنلى 

انتصاة، اللغوي والنص و  اللغة الةربية يشير إلى مةنى الظهور واارتفاع وا

هـو اللفـا الـ       ، أملا اصلطاحا والظلاار أو اللنص س(1)كل ملا أظهلر وقلد نلصّ و

 . (2)سيغلب على الظن فهم معنى منه من غ  قطع

ويطلللق مصللطلح الللنص بشللكل مغللاير عللن مصللطلح  أمااا المعنااى الثالاا :

اللفا ال   يفهم منه سالظاار أي بينهما اختاذ، وهما  ير مترادوين، والنص او 

، ولل  حللين أّن الظللاار مللن  يللر عطللع، واختلفللوا ولل  مةنللى (3)سلقطــع معنــىعلــى ا

القطع، والشاوة  أخلل القطلع بمةنلى س ملا ا يتطلر  إليله احتملال أصلا ا عللى 
عرة وا على بةد كالخمسة م ا وإنه نص و  مةنلاه ا يحتملل شليئا آخلر وكلملا 

ةنللاه نصللا ولل  كانللت دالتلله علللى مةنللاه ولل  اللله الدرقللة سللم  باإلضللاوة إلللى م
طرو  اإل بلات والنفل  أعنل  ول  إ بلات المسلمى ونفل  ملا ا يطللق عليله ااسلم 

، ومشاي  الحنفية س أخلوا القطع بمةنى ما يقطع ااحتمال الناشل  علن دليلل (4)س
، أو (5)س أو بةبللارة أخللرم س مللا ا يتطللر  إليلله احتمللال مقبللول يةضللده دليللل س

.  م (6)تمال مخصوص واو المةتضد بدليل سبةبارة  ال ة ما س ا يتطر  إليه اح
، (7)الحنفيلة علالوا س الللنص ملا ازداد وضللوحا عللى الظلاار بمةنللى ول  المللتكلم س

س ما يزداد بيانا بقرينة تقترن بلاللفظ ملن الملتكلم للي  ول  اللفلظ ملا يوقلة لللك 
، وعيل س اللنص ولو  الظلاار ول  البيلان للدليل ول  (2)ظاارا بدون تلك القرينة س

، أي أن ازدياد وضو  النص على الظاار لي  بمقرد السلو ، (9)عين الكام س

(، ملع 32س سورة النور، اآلية ) َأنِكُحوا اْلَأَياَمى ِمنُكْمَوإل لي  بين عوله تةالى: س 

ََــاَ  َلُكــم م ــَن كونلله مسللوعا ولل  إطللا  النكللا ، وبللين عوللله تةللالى: س  َفــانِكُحوْا َمــا 

(، مع كونله  يلر مسلو  ويله، 3س سورة النساء، اآلية )صاَلَث َوُرَباَعالن َساء َمْثَنى َوُث

                                                 

 )نصص(. 642 / 3قزء :لسان الةرة ( ينظر:1)
 .1415: 2كشاذ اصطاحات الفنون، المقلد (2)
 .1415: 2كشاذ اصطاحات الفنون، المقلد (3)
 .1415: 2المصدر نفسه، المقلد (4)
 .1415: 2المصدر نفسه، المقلد (5)
 .1415: 2المصدر نفسه، المقلد (6)
 .1416: 2در نفسه، المقلدالمص (7)
 .1416: 2المصدر نفسه، المقلد (2)
 .1416: 2المصدر نفسه، المقلد (9)
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لي  بينهما ور  و  وهم المراد للسامع، بل ازدياده بأن يفهلم منله مةنلى للم يفهلم 
من الظاار بقرينة عطةية تنضم إليه سياعا تدل على أن عصد المتكلم للك المةنى 

ََـاَ  َلُكـم م ـَن      ةلالى سبالسو ، والمةنى المستفاد من الظاار و  عوله ت َفـانِكُحوْا َمـا 

س اللو إباحللة الللزوا ، ولكنلله لللم يقصللده الشللارع أواً وباللللات مللن سللو  الن َســاء

َمْثَنـى َوُثـاَلَث   الكام، بل عصده تبةلاً ليمهلد للمةنلى األصلل ، والو عولله تةلالى: س 

ــاَع س والمقصللود بللالنص وقللوة ااعتصللار علللى أربللع، والللا اللو المةنللى صَوُرَب

المسللتفاد مللن الللنص عللد عصللده الشللارع أصللالة مللن سللو  الكللام، وللازداد عللوة  
وضللو  ، وكللللك التفرعللة بللين البيللع والربللا، لللم يةللرذ الللا الغللرض مللن ظللاار 

ََ ِبـَأُنُهْم َقـاُلوْا َّمُنَ ـا اْلَبْيـُع ِمْثـُل الر َبـا       َذالكام و  عوله تةلالى: س  س سلورة البقلرة،  ِلـ

َوَأَحـُل  " ، ولم يةرذ الا بلدون عرينلة بلأن عيلل ابتلداء (، بل من سياعه275اآلية )

وهللو نللص ولل  إ بللات التفرعللة بينهمللا، وأن تقللدير الكللام: " الّلــُه اْلَبْيــَع َوَحــُرَم الر َبــا 

وأحل هللا البيع وحرم الربا وأنى يتما ان، ولو ازداد وضلوحا بمةنلى تلدل عليله 

(. ويمكللن القللول أّن فســراملويكللون الللا احتللرازا عللن ) مفسللراصلليغة، يصللير 

، او اللفظ الللي يتبلادر مةنلاه اللغلوي إللى الةقلل بمقلرد علراءة الظاهر مصطلح

الو اللفلظ األك لر وضلوحا ملن الظلاار،  الـنص الصيغة أو سماعها، و  حلين أّن 

لكن زيادة الوضو  اله للم تلأت ملن لات الصليغة، ألن صليغة كلل ملن الظلاار 
 ، بل من حيث أّن المةنى و  النص والنص على درقة سواء من حيث الوضو

مقصود عصداً أولياً، أو مقصود أصالة، و  حين أّن المةنى و  الظلاار مقصلود 
أي الللنص القرآنلل  -تبةللاً، ويةللرذ عصللد المشللرع للمةنللى األصللل  مللن الللنص

أي سبة نزول النص القرآن  ألن النلزول -من سياعه، أو سبة نزوله  -والنبوي
، ا ملن -رود النص النبوي ألن اللورود يخلتص بلهأي و-أو وروده  -يختص به

 . (1)الصيغة نفسها

النص استنادا إلى الا المةنى أي المةنى ال الث، س اللنص  تةريذوعيل و  
 .(1)و س النص ما دل على مةنى دالة عطةية س (2)او اللي ا يحتمل التأويل س

                                                 

أصول اإلوتاء وااقتهاد التطبيق   .1419-1415: 2كشاذ اصطاحات الفنون: المقلد ( ينظر:1)
-34: 2، القزء1نظريات وقه الدعوة اإلسامية، عبد المنةم صالح الةل  الةزي: المقلد و 
37. 

 .1416: 2كشاذ اصطاحات الفنون، المقلد (2)
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الةربيللة وأرم أنلله ابللد مللن التنبيلله إلللى أّن مصللطلح الللنص، ولل  ال قاوللة 
اإلسامية يطلق على اللفظ المدون والمكتوة، ألّن القرآن الكريم دون منل زملن 

(، والسنة المطهرة كتبت بةد للك أيضا، وإن كانت و  أصللها نقللت الرسول)
سماعا ومشلاوهة وحفظلا، إل نهلى الرسلول علن تلدوينها خشلية أن تخلتلط بألفلاظ 

بةللد، وقميللع اللله التةللاريذ والمةللان  القللرآن الكللريم، إا أنلله أقللاز تللدوينها ويمللا
( قلرآن الكلريم وسلنة نبيله محملد)الهللا عزوقلل وألفاظله ول   حول كلام تدور

( تقلاوز مفهلوم اللنص اللفظل  الملدون والمكتلوة Textالمدونتان. و  حين أّن )
إلى مفهوم آخر كما لكرنلا سلابقا. ولالنص ول  ال قاولة الةربيلة اإلسلامية القديملة 

نقللده عنللد علمللاء الشللريةة، لللم ياسللتخدم بهلللا المفهللوم الشللمول ،  والحدي للة كمللا
 والفضفاض.

  الخاص:اإلجرائي المفهوم 

مقاصــد متنوعــة ، ذو لــه بدايــة ونهايــة مــدونكــالم ملفــوظ مفهــوم املعنــى  هــو الللنص: 

 ( يخر  ما لي  بكام كالنصوص التشلكيليةكام ملفوظ)  . إن عولوينت ي ملؤلفه

سواء أكان منطوعلاً أم مكتوبلاً، ملفوظ يبق  ما او كام و يراا، و…والمةمارية
أما عول  )مفهوم المةنى( ويخلر  ملا ا مةنلى لله سلواء أكلان مطواً أم موقزاً. 

أمللا عولنللا )مللدون( ويخللر  الكللام المنطللو  ويبقلل  الكللام واضللحا أم  امضللا، 
  .المكتوة

تابللة وهللم عنللد بةللض الكتللاة يةنلل  اإلمللاء والكولل  اللغللة الةربيللة الللنص و
، واللو صلليغة الكللام األصلللية التلل  (2)يتولللون نللص الكتللاة لفللان وعلللى وللان

وردت عن المؤلذ وا تكون أصلية إا إلا كانت مدونة وظاارة ومحددة ببدايلة 
والا تفسير لقول  )له بداية ونهاية( وبهلا القيلد .(3)ونهاية وكل ما أظهر وقد نصّ 

حلول اللا المصلطلح، وعلول  )لو مقاصلد أيضاً أتخللص ملن المفلاايم التفكيكيلة 
 متنوعة( يخر  ما ا مقصد له أصا، سواء أكان مقصدا اقتماعيا أم قماليا.

إن طبيةة البحث تحتم علينا تقييد مفهوم النص بشرط التلدوين ألن الشلاعر 
اللـ( يبةللد عللن زمننللا أحللد عشللر عرنللاً اقريللاً، ومصللادرنا 354-314المتنبلل  )

اللي سبقه ا  النصوص المكتوبة، سواء أكانت من  المةروية عنه وعن الةصر

                                                                                                                            

 .1416: 2المصدر نفسه، المقلد (1)
 .11( ينظر: محيط المحيط، بطر  البستان : 2)
. قمهرة 1152/ 3)نصص(. الصحا ، القوااري: قزء  642/  3( ينظر: لسان الةرة: قزء 3)

 .473. مةقم متن اللغة، أحمد رضا: 113/ 3اللغة، ابن دريد: قزء 
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النصلوص الن ريلة، كأم ملن قلن  آخلر  هاقن  نصوص الشلاعر الشلةرية نفسل
ـ واللي يضم كل ملا  كما يسميه بارت وهو تةالق النص الفردي بالكتاة األكبر ـ

كملا أننلا  ،و يرالا…  (1)كتة بالفةل و  السيرة والتاري  والميتاويزيقا والفلسفة
زمنا بالسيا  التلاريخ  ول  مةرولة السلابق أو المةاصلر ملن الاحلق ملن تللك الت

 النصوص الت  تناص مةها شةر الشاعر.     

 الثاني ـ التعالق وطبيعته:

إن تحديد طبيةلة تةلالق النصلوص وإشلارته إللى نصلوص أخلرم، تختللذ 
ية وتحيزاتهلللا لللللرؤم الفكريلللة والفلسلللف بللاختاذ المنلللااج النقديلللة التللل  تناولتلله

ــة ، وهلللو ينلللدر  وللل  الخطلللاة النقلللدي الةربللل  ضلللمن (2)المنطلقلللة منهلللا املنهجيـ

ــي يا ية ــة التكوينيـــة ،(4)والتفكيكيـــة ،(3)السـ ــريف  ،(5)والبنيويـ  ،(6)واملقـــا  التناصـــي املعـ

 .السي يا ية والتفكيكية ، إا أن أام تلك المنااج ا (7)ومقاربات شبه مقارنة

 للللق ملللن مفهومهلللا للةاملللة، إل تلللرم أنللتةلللالق ينط الســـي يا ية إّن مفهلللوم

الةامات ـ حسة علول ريفلاتير ول  التةريلذ ال لان  الللي اعتملدناه ـ تشلير إللى 
( مةينللة Referentialأشللياء أخللرم علللى مسللتوم المحاكللاة أي أن لهللا مرقةيللة )
وبللللين المفهللللوم أو  ومرقةيتهللللا الةاعللللة بللللين الصللللور السللللمةية أو البصللللرية

إللى شياء الواعةية والةالم المدرك، ولا تكلون اإلحاللة التصورات اللانية عن األ
، ولمةروة داات الةاملات واسليما الةاملات الفكراإلدراك و إلىالواعع ولكن 

                                                 

 .367( ينظر: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، د. عبد الةزيز حمودة: 1)
ـ ضمن  1923القديد ـ حسة دراسة مارك أنقينو الغرب  ( وهو يندر  و  الخطاة النقدي 2)

و يراا، ينظر: مفهوم التناص و  الخطاة … السيميائية وقمالية التلق  والتحليل التناص  
 . 111، 116 ،115النقدي القديد: 

دينامية  .135-119: )إستراتيقية التناص(، د. محمد مفتا  ( ينظر: تحليل الخطاة الشةري3)

. التناص سبياً إلى دراسة النص الشةري و يره، شربل 72-71النص، د.محمد مفتا : 
 . 146-124: 1997، 1، الةدد 16دا ر، مقلة وصول، مقلد 

. تشريح النص، د. عبد هللا محمد 343-321حمد الغلام : ( الخطيئة والتكفير، د. عبد هللا م4)
 .21الغلام : 

. حدا ة السؤال، د. محمد 253-251( ظاارة الشةر المةاصر و  المغرة، د. محمد بني : 5)
 .111-91 بني :

-43: 1926، 1( الشةر والتحدي: إشكالية المنهج، د. صبري حاوظ، مقلة آوا  عربية، الةدد 6)
49 . 

وزينة  ا ة مقاربات لـ )التناص والتخطّى(، الحبية الدائم رب ، مقلة وصول، الةدد  ( األرض7)
 .166-155: 1926، 2، قزء 6، مقلد4
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عللى  الت  تسلاعد اتهاسياعبعدرات لسانية ومةروة ابد أن يمتلك اإلنسان  اللغوية
أن ن القللول وعياسللاً علللى مرقةيللة الةامللات اللغويللة، ولليمك يتهللا،تحديللد مرقة
، وهل  على مستوم التناص لها مرقةيات نصوصية تحيل إليهاكللك النصوص 

 تتةالق وتشير إلى نصوص أخرم. 

التلللل  ا تللللؤمن  التفكيكيــــة إن اللللله التصللللورات تختلللللذ عللللن تصللللورات

بالمرقةيللات واإلحللاات المنتهيللة إلللى نصللوص أصلللية توعللذ تلللك اإلحللاات 
سليميائية ول  مفهلوم الةاملة، وهل  تفصلل علن ال اختاوهلاوتوصل إلى الدالة. 

حرة، والدال او إشارة حرة لكلل ملا  اعتباطيةبين طرويها وةاعة الدال بالمدلول 
تله الخاصلة مملا يقةلنلا نصلل إللى ا أينفتح عليله لالن القلارئ، ولكلل علارئ عر

 .نهائية الدالة ومراو ة المةنى

أي أن الللداات س  ،(1)(Siding) ( والمللدلول ينزلللقFloatingوالللدال يةللوم )
يقري عليها تخصية لات ، وتتوالد بفةلل الكتابلة م لل تيلار متلدوق، وينلتج اللدال 
دااً آخر و  لةبة متواصللة ا نهائيلة دون أن يتليح سليل اللداات لملدلول ملا أن 

ولنحن نفكلر )…( واألمر ا يةدو  ير حضلور عاملات )…( يفرض حضوره 
الةامة تشير إلى عامة أخرم بصورة انهائية وكما أن  ،(2)و  الةامات وقط س

وكللك النصوص، كما يشير لللك )ديريدا( اللي يرم أنها لم تةد س قسلماً كتابيلاً 
مكتماً أو مضموناً يحده كتاة أو اوامشه، بلل شلبكة مختلفلة، نسليج ملن اآل لار 

رم الت  تشير بصورة انهائية إلى أشياء ما  يلر نفسلها إللى آ لار اختاولات أخل
كمللا يشللير قوزيللذ ريللدل أحللد أعطللاة المدرسللة  أي أن الللنص السللابق ـ (3)س

التفكيكية األمريكيةـ س يصبح او لاته مدلواً مراو اً لةامة ا  النص الحاضر 
وللالنص القديللد إلاً دال تقتللا  حللدوده نصللوص أو دوال لمللدلوات سللابقة )…( 

ن الدال والملدلول أملام تةلدد إلى ما ا نهاية، وبنف  الطريقة الت  تفتح الفقوة بي
أو انهائيللة الدالللة وللإن الفقللوة بللين النصللوص والبينصللوص  التنللاص  تفللتح 

 أي أننا سوذ نصل إلى نوع ملن الةب يلة إل ا (4)الطريق أمام انهائية المةنى س
وقود للمةنى وا وقود للةامة أيضاً وا للحقيقلة وا لللنص األصلل  أو األول 

و  تناص  ير منته، وبلللك نصلل إللى ملا يسلميه ) ديريلدا (  وإنما القميع واعع
(، والو وضلاً علن لللك يقةلل اسلتخدام الكلملات نفسللها Differenceبلااختاذ )

                                                 

 .21-72. تشريح النص: 51، 46-43( ينظر: الخطيئة والتكفير: 1)
خل ، عبد هللا إبراايم، ضمن كتاة: )مةروة اآلخر: مداإلستراتيقية( التفكيك: واعلية المقوات 2)

 .141-139إلى المنااج النقدية الحدي ة(: 
 .367( المرايا المحدبة: 3)
 .369: المصدر نفسه( 4)
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ألنهلا علد اسلتخدمت ول  نصلوص سلابقة والو ملا  من عبل النص الحلال  تناصلاً،
 .(1)(Citationيسميه بااعتطاذ )

، ألنله إلا يلز لرؤيتله الفلسلفيةومتحإن الا التصور  ير منطق  ومبال  ويله 
وصلنا إلى أبةاد وكرة ديريدا عن اإلعتطاذ، بلغنا احتماات تتةدم التصور كما 
يشللير )ليللت ( التفكيكلل ، إل لللي  مللن الممكللن إحصللاء تكللرارات الكلمللة عبللر 

. إن الا التصور التفكيك  علن التنلاص (2)النصوص السابقة وتحديد استةمااتها
س الوصلول  ـل ـ حسة منطقله أقيل الدائم للمةنى، إل ا يمكنبأكمله يحيل إلى الت

 . (3)إلى حاصل قمع  ابت للمقموع الكل  لقزئيات المةنى و  النص س

 :هالثال  ـ مبادئ التّناّص وقوانين

لله عوانينله ومبادئله الخاصلة ول  و ،إن التناص يتمتع باستراتيقية وتخطليط
  يمكننلا حصلراا ول   ا لة مبلادئ تةامله مع النصوص السابقة والمتزامنة، الت

 : (4)أساسية

 النف  والصراع. األول:

 التقاطع والتضاور. الثاني:

 الحوار. الثالث:

المصاحة لكلل علراءة لتللك النصلوص إن اله القوانين تحدد طبيةة الوع  
ألن تةدد عوانين القراءة او و  أصله انةكا  لمستويات الوع  الت  تتحكم و  س

 تة ) مبدع ( أو عارئ لنص من النصوص.كا (5)عراءة كلس

 القانون األول ـ النفي والصراع:

النص القديد ـ حسة الا القانون ـ يحلاول أن يلزيح النصلوص السلابقة إّن 
ويقوضها ويتصارع مةها ويتباين ليحل محلها، أي أن انلاك وةلاً قلدلياً يقصل  

ن ول  اإلنسلان نفسله ويأخل ما بين المخالفة وتأكيد اللات، ومفهوم ااختاذ كام
                                                 

 .372: المصدر نفسه( 1)
( نقاً عن: تناص الحكاية و  القصة الةراعية القصيرة، عبد هللا إبراايم، مقلة األعام، الةدد 2)

11-12 ،1922 :292 . 
 .47لية المنهج: ( نقاً عن: الشةر والتحدي: إشكا3)
 .123-122تحليل الخطاة الشةري:  .253( ينظر: ظاارة الشةر المةاصر و  المغرة: 4)
 .253( ظاارة الشةر المةاصر و  المغرة: 5)
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ألنللله تةلللددي بالضلللرورة ولللالنص الاحلللق يختلللر  ويتنلللاو  ويلللروض وينفللل  
 ، ولقللدالنصللوص السللابقة عليلله ليحقللق لاتلله ووقللوده وحضللوره وي بللت اويتلله

التنلللاو  بلللين النصلللوص أو  إللللى، تلللهأشلللارت قوليلللا وللل  التةريلللذ الللللي اعتمد
  ون ال ان .الملفوظات كما أكدت أيضاً على التضاور اللي يبينه القان

التناص على علانون  إستراتيقية واأن يقصرحاولوا من الباح ين  اك يركن ل
ـ والا تحيز أيديولوق  ـ لقيام  قاوتهم وحضارتهم المنتمين إليها على (1)الصراع

وانطاعلا ملن اللا المبلدأ حلاول علدد ملن النقلاد  ااختاذ والتناعض ملع سللفهم،
وإبةلاد اللواع ، ألّن التنلاص اإلبلداع   عصر طبيةة التناص على الاوعل  منله

و  تصورام ما كان ا واعيا بحيث يمح  النصوص الت  استفاد منهلا وينفيهلا، 
والا من وقهة نظري أراه تحيزا يسلحبنا لمفهلوم اإلبلداع نفسله أالو يقلوم عللى 
الوع  والقصد والتخطيط أم على الاوع  وعدم القصدية و  اإلبداع والتخطيط 

ا حدد األدية أو الناعد موعفه من الةملية اإلبداعية نفسها سوذ يحدد المسبق، وإل
موعفه أيضا من التناص الواع  والاواع ، وأرم أّن اإلبداع يقوم على اللوع  
والاوع ، والوع  يستدع  مةله ال قاولة والمةرولة والقلراءات األدبيلة والفكريلة 

ه، والاوعل  يسلتدع  وه  مطلوبة من األدية والشاعر والمبدع ليصلقل موابتل
مةه الحاات النفسية والةقلية من النسيان والتلكر والموابة ...ال ، أي أّن اناك 
عصللدا وتخطيطللا ولل  الةمليللة اإلبداعيللة وموابللة يمتزقللان مةللا لظهللور الللنص 
األدب . وكللك التناص يمكلن أن يكلون تناصلا واعيلا ظلاارا وخفيلاً أو ا واعيلا 

 خفيا.

 تقاطع والتضافر:القانون الثاني ـ ال

ينطلللق الللا الللوع  القرائلل  مللن الشللةور بأاميللة وعيمللة النصللوص السللابقة 
وعابليلللة قوارالللا وطبيةتهلللا للتقلللدد وااسلللتمرار، أي سللليتةامل مةهلللا بصلللورة 
حركيللة ا تنفلل  وتمحللو األصللل وإنمللا تقللوم بامتصاصلله وإحيائلله وتحويللله ووقللاً 

، ولالنص القديلد (2)ا سلبقلمتطلبات تاريخية للم تكلن تةيشلها تللك النصلوص ويمل
. (3)يةيلد علراءة النصلوص السلابقة ويحتلليها ويتم لهلا ويةملق دااتهلا أو يك فهللا

                                                 

 .123-122( ينظر: تحليل الخطاة الشةري: 1)
 . ال مات المؤلذ حقاً ؟ شوع  البغدادي، مقلة25( ينظر: در  السيميولوقيا، روان بارت: 2)

. الةاعة بين وهم القارئ ووهم كاتة النص، د. والح 7: 1992، 331الموعذ األدب ، الةدد 
. النص الغائة )و  361: 1999، 1، الةدد 22شبية الةقم ، مقلة عالم الفكر، مقلد 

 .155: 1995، 1، الةدد 22، مقلد أبحاث اليرموكالشةر(، أحمد الزعب ، مقلة 
-23: 1999، 2دومان، ترقمة: سةيد الغانم ، مقلة نواول، الةدد ( ينظر: اللغة واألدة، بول 3)

24. 
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( اللي أعده قزء من التناص احلواريةو  كامه عن مصطلح )باختين لقد أشار و

 ،و  س عملية رد وتفنيلد ومقادللة ونقلا  وخلاذ اانبغ  أن نحصرإلى أنه ا ي
الحواريلة، إنله  نل  ول   أك ر األشكال أامية و  الةاعة للك أن التواوق او أحد

لكللن ، و(1)ولللي  للللك نوعللاً مللن الصللدمس)…( تنوعلله وولل  تمايزاتلله الصللغيرة 
أيضاً ا يمكن حصر التنلاص ووقلا لهللا القلانون حسلة، وإا أصلبحنا متحيلزين 
ل قاواتنللا الةربيللة واإلسللامية، بللل يمكللن عللده ركيللزة مللن الركللائز األساسللية ولل  

للظلواار األدبيلة مفهوم التناص وعوانينه، ا يقل شلأنا علن  يلره ملن القلوانين. و
أشكااً مةقدة وشبكة من الةاعات، ولللك ا تقتصر نصوصها على التضاور ملع 
بةضها مطلقاً وا تتنلاوى وتتصلارع دائملاً، بلل يمكلن أن تتحلاور أيضلاً، ولاألمر 

 قاولة التل  تنظلر إللى أسلاوها نظلرة ، وال(2)نسلبّ  إلاً كملا يقلول د. محملد مفتلا  
احترام أو نظرة انتفاضة ابد لها من أن تتضاور مع قانة وتتصارع مع قانلة 
مللا وتتحللاور مللع قوانللة أخللرم، أي أنهللا سللتتوزع مللا بللين اإلحيللاء والتقللاوز 

 والحوار.

 القانون الثال  ـ الحوار: 

تقاليلداا  إن النص األدب  عنلدما يقلاوم داات النصلوص األخلرم وينتهلك
وينفيها ابد له من أن يمتا  بدوره من أعراذ وتقاليد تقةلله متميلزاً علن  يلره 
من النصوص، أي أّن النصوص متحاورة ويما بينها تتفق و  قانة وتختلذ و  
زاوية أخرم، تأخل وتةط  تهلدم وتبنل  تتقلاطع وتتنلاوى، وهل  نصلوص وا لـقة 

مظلاار ااسلتاة، ا تتضلاور ملع  من إبداعها متقاوزة لقلق التأ ر متحررة من
قميع الموروث أو الوارد من األخر وا تتناوى كلياً مةله، بلل تتأملل وتسلتوعة 
وتنقد بوع  وعدرة وتقوض األس  المتصدعة وتكشذ القوانلة السلالبة وتأخلل 
ملللا ي لللري إبلللداعها ويةملللق دااتهلللا بةلللد تم لللله وتحويلللله وتفاعلللله وللل  مخيللللة 

 المتشابكة تتقاطع و  قانة وتتناوى و  قانة آخر.، وه  كالخطوط (3)المبدع

                                                 

مقلة الفكر الةرب  المةاصر، الةدد ترقمة: محمد عل  مقلد، ( مسألة النص، ميخائيل باختين، 1)
23 ،1929 :52. 

 .123-122( تحليل الخطاة الشةري: 2)
للسانية و  األبحاث السيميائية . البدائل ا55( ينظر: سيميائية النص األدب ، أنور المرتق : 3)

. عصر البنيوية، أديث 62الحدي ة، رابح بوحو ، ضمن كتاة: )السيميائية والنص األدب (: 
 .277، 215، 194كيرزويل، ترقمة: قابر عصفور: 
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 ه:ناّص ووظائفالرابع ـ شرط التّ 

يشللترط ولل  التنللاص األدبلل  لكلل  يكللون تناصللاً التم للل والتحويللل والتملللك 
الللي   اللثوزيادة المةنى من عبل النص القديد ـ كما يلكر قين  و  التةريذ ال

لمةاصرة ستؤول ويةاد إنتاقها أي أن النصوص السابقة وا و  التمهيد ـ تهاعتمد
 ولل  سلليا  قديللد إبللداع  خللاص بللالنص الاحللق، يخضللةها لتحواتلله الداليللة
ليةطيهللا عيمللة ووظيفللة ومقصللدية قديللدة، وللالنص الاحللق ا يرضللى بللأن تكللون 
النصوص المتقاطةة والمتناوية و  وضائه النص   ير مندمقة ويه و يلر داخللة 

ن إ، بلل كليـة الـنص  المختلفلة عللى مسلتوم  ضمن نظامه اللدال  وشلبكة عاعاتله

محلور اللنص  وـ ال يةلود لمؤلفله مقصد ظـاهر أو خفـي  يحتوي على  أرىصصك ا النص

إللى قمللة ظلاارة  ردهاستنباطه من مقمل تراكيبه، أو يمكلن يمكن  ليال األدب 
قمع أقزاء النص المةقد شلكاً عللى ويأو مضمرة تولد داات النص المختلفةـ 

الةميللق، كمللا أن  نظملله قةللله منسللقماً علللى مسللتوميلسللطح  لا نظمللهمسللتوم 
أشكال وآليات التحويل والتمللك مختلفلة ملن نلص آلخلر بلاختاذ قنسله األدبل  
كما سنبين للك و  الفصل األول، وقد يكتفل  نلص ملا بالتضلمين وااعتبلا  وعلد 

وبناءاً على ما سبق يمكن القول  وصهراا، يةمل على تلوية النصوص السابقة
 ن للتناص وظائذ عدة يمكن تقسيمها على عسمين:أ

 وظائذ التناص على مستوم تةالق النصوص. -أ
 وظائذ التناص على مستوم النقد األدب .  -ة

 : وظائف التناص على مستوى تعالق النصوص

يمكن رصلد وظيفتلين إّن على مستوم تةالق النصوص ويما بينها وتداخلها 
 :لتناصمهمتين ل

 الوظيفة اإلبداعية: -1

( الللللي يةنللل  س تلللأليذ شللل ء قديلللد ملللن عناصلللر  Creationإن اإلبلللداع )
للللم يةلللد يقتصلللر عللللى التلللأليذ ملللن الةناصلللر وإنملللا ملللن  ،(1)موقلللودة سلللابقاً س

 النصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوص أيضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاً بحسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 
، ولكن  ا أرم أّن اإلبداع األدبل  كلله أصلبح عبلارة علن تنلاص مفهوم التناصّ 

                                                 

 .31/  1( المةقم الفلسف ، د. قميل صليبا: قزء 1)
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الهاا   )كرسااتيفا(كماات هاا     وأّن الةمليللة اإلبداعيللة أصللبحت عمليللة إنتاقيللة
 )ميتافيزيقيااا(ب صاا ط قت ااق طاا ي قب ع ااق  )اإلبااداع(اسهعتضااع  ااه م  اا   

 Production=  )اإلنتاجيااة النصاايةأي إيجااتا الءاا   مااه بءاا     م  اا   

Textuelle)(1) أو أن الكون كله يقلع ول  تنلاص كملا يحلاول علدد ملن المفكلرين ،

ملن المفلاايم األدبيلة، وإنملا التنلاص بهللا ولسفة اللا المفهلوم كملا ولسلفوا الةديلد 
المصطلح كما أرم او ظاارة أدبيلة حسلة، وللي  ظلاارة وكريلة أو ولسلفية أو 
كونيللة ...اللل ، وللله دور كبيللر ولل  الةمليللة اإلبداعيللة، أم الظللواار الفكريللة أو 
الفلسللفية أو ال قاويللة و يراللا التلل  نلمللح ويهللا تللداخل ولل  األوكللار ولليمكن وصللفها 

 . خاصة بها كالم اعفة م ا بمصطلحات

إن إبداعية التنلاص األدبل  تكملن ول  وضلع الشلاعر نصله أملام تحلد كبيلر 
 اسلللتطاعيواقللله بللله سلللياعات النصلللوص السلللابقة المورو لللة والمةاصلللرة، ولللإن 

التشلاكات والمقوملات السلياعية بلين الطلروين زادت  تتقاوزاا بةلد تم لهلا وعلل
ه، وإن ك لرت المقوملات السلياعية علبداورادة الخطاة القديد وظهرت أصالته وإ

 المشتركة بينهما أصبح النص الاحق واعداً ألصالته وإبداعه، مألوواً لمتلقيه.

والللله الحاللللة تشلللبه إبداعيلللة ااسلللتةارة، وكلملللا زاد التباعلللد والتبلللاين وللل  
ـ  (2)التركية بين بؤرة ااستةارة واإلطار المحيط بها ـ بحسلة نظريلة التفاعلل

التلداع  الحلر، حلدث التلوتر والغرابلة واإلبلداع والاتوعلع، وكلملا  واعتمد عللى
ويمكن ااستةانة بمراحل ) بلوم  .علت صارت أعرة إلى الحقيقة والتوعع واأللفة

ـ وإن كلان ملن منهقيلة مغلايرة ـ والتل   هلابيانلتوضيح اله الفكرة والتفكيك  ( 
ؤيلة النقلد الةربل  القلديم، كملا يمكلن ااسلتفادة ملن ر .(3)يسميها ) لوحة التلق  (

اللي يرم أن نتا  الشاعر الخاص ا يمكن أن يلرم النلور إا إلا حفلظ الشلاعر 
 لم يبلدأ بنسليانها، ألن لللك المختارة أعداداً كبيرة من األبيات والقصائد الشةرية 

يللؤدي إلللى دعللة األخللل وخفائلله ممللا يخللر  الشللاعر مللن حسللن األخللل إلللى حسللن 

                                                 

كرستيفا، ترقمة: عبد السام وزازي، ينظر : السيميائيات كةلم نقدي / أو نقد الةلم، قوليا  (1)
 . 117. سيميائية النص األدب : 21-69: 1999، 2مقلة نواول، الةدد 

، 32، د. يوسذ أبو الةدو ، المقلة الةربية لل قاوة، الةدد لاستةارة( ينظر: النظرية التفاعلية 2)
1997 :223-253 . 

. حالة مي ا  / 2. حالة اختيار / 1) ( وا  ست مراحل يمر بها المبدع ك  يبدع نصه القديد:3)
:  . الرؤية القديدة(. ينظر6. مرحلة التفسير / 5. مرحلة الحلول / 4. مرحلة التناو  / 3

 .  327-326الخطيئة والتكفير: 
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ول  التةاملل ملع النصلوص وكفاءتله ملد عللى علدرة المبلدع ، وللك يةت(1)اابتداع
 السللللللللللللللللللللابقة والمةاصللللللللللللللللللللرة بللللللللللللللللللللوع  إبللللللللللللللللللللداع  خللللللللللللللللللللا  
قمال ، سواء أكانت تللك النصلوص مشلاراً إليهلا وصلريحة انتمائهلا للمةلارذ 

الشةبية أو كالمةارذ المشتركة و  نطا  المقتمع كالمةارذ الدينية والتاريخية 
تنتم  لللاكرة القماعية، أم كانت خفيلة   ن المةارذ التواألسطورية و يراا م

مضللمرة منصللهرة مغمضللة تنتملل  ل قاوللة المتلقلل  وإطاعلله وعراءاتلله المختلفللة 
 المصادر والمنابع.  

 الوظيفة الشعرية:-2

إن التنللاص يةمللل علللى إنتللا  دالللة الللنص، ويقةللله متةللدد القلليم ا أحللادي 
لى الظلواار التناصلية الو . والنص اللي ا يحتوي ع(2)القيمة بتةبير تودوروذ

 (4)، وهللو عللانون مللن عللوانين الللنص(3)نللص عقلليم بللا ظللل بتةبيللر روان بللارت
( وكلللل ممارسلللة داللللة اللل  وضلللاء Poeticاألدبللل  التللل  تبحلللث عنهلللا الشلللةرية )

( أنظملة داليلة مختلفلة متفاعللة، بوصلفها Transpositionesانتقاات وتحوات )
( لهللا دالتهللا الخاصللة بهللا Coherent signs systemsأنظمللة عامللات متماسللكة )

( قديللد يتحمللل مسللؤولية Codeوالتلل  تسللهم متضللاورة ولل  خلللق نظللام ترميللزي )
، أي أن النصللوص والمقللاطع والملفوظللات (5)إنتللا  الدالللة ولل  الللنص القديللد

أو متةددة  (6)والكلمات التناصية و  النص القديد ا  عبارة عن دائل مزدوقة
، النظلام األول يشلكل مةنلى اللنص أو كملا أرم ملة داليلةمتشلكلة ملن  ا لة أنظ

 اإليحائيةدالته الصريحة وله مرقةه اللغوي، والنظام ال ان  يشكل دالة النص 
وله مرقةه النصل ، واللان النظاملان ينتميلان للداخل اللنص المغللق ولقلد أشلار 

نغاعله ، والنظام ال اللث سليحيل إللى خلار  اللنص ليفلتح ا(7)إليهما روان بارت

                                                 

 .296( ينظر: تنبيه األدية، باك ير الحضرم ، تحقيق ودراسة: د. رشيد عبد الرحمن صالح: 1)
ية للنقاد الةرة، عبد الفتا  كيليطو، تةرية: عبد الةزيز شبيل،  حول اللغة المحمولة المقاز
 .115-114: 1997، 32المقلة الةربية لل قاوة، الةدد 

 .  41-41( ينظر: الشةرية، تزويتان تودوروذ، ترقمة: شكري مبخوت ورقاء بن سامة: 2)
 .37( ينظر: للة النص، روان بارت، ترقمة وؤاد صفا والحسين سبحان: 3)
. مدخل لقامع النص، قيرار قينيت، ترقمة: عبد الرحمن 47( ينظر: مشكلة التناص:4)

 .94-91أيوة:
 .54-53: 1993، 2، الةدد 2( ينظر: التناص، د. عبد النب  أصطيذ، مقلة راية مؤتة، مقلد 5)
 :1999، 2( ينظر: شةرية الشةر، قان ايذ تادبيه،ترقمة: حميد الحمدان ، مقلة نواول، الةدد 6)

 54-55 . 
( ينظر: مغامرة الدال: عراءة لروان بارت، ستيفن نوردابل اند، ضمن كتاة: )و  أصول 7)
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وليتةللالق مللع نظللام أو أنظمللة داليللة سللابقة لهللا دالتهللا الخاصللة، أي أنلله يمتلللك 
مرقةية نصوصية، ولالمةنى المفتلرض لللنص ا يسلتوي إا بوصلفه مةنلى ول  
النص ومةنى مرقةياً ول  آن واحلد وبوصلفهما مةلاً متةلقلين بداللة اللنص التل  

عن النص والا سليقةل اللنص واألنسا  الخارقة  األلفاظا  نتا  الةائق بين 
( واللله الل  Polysemyمتنللوع القلليم واإليحللاءات والتللداعيات ومتةللدد المةللان  )

 الشةرية. إستراتيقية

 :وظائف التناص على مستوى النقد األدبي

المسللتوم بوصللفه سللاحاً نقللدياً ولل  الللا علللى اسللتخدم التنللاص مفهللوم  إنّ 
لبنيلوي كنقلد كلون الةملل األدبل  تفكيك عدد من األوكار المسلم بهلا ول  التفكيلر ا

كياناً وبنية مستقلةً ومنغلقةً على لاتها حاملة لمةنى واحد، وا تحيلل عللى شل ء 
وكنقللد دراسللات المصللادر  اللاتيللة، خللار  الللنص إا علللى مرقةيتهللا النصللية

 ً ، واااتملام بالكاتلة (1)ودراسة التأ ير والتأ ر الفةلل  المتحقلق والم بلت تاريخيلا
 ً لكللون الللنص يتفاعللل مللع نصللوص سللابقة ومةاصللرة يحيللل إليهللا،  والقللارئ مةللا

وا  نصوص مخزونة ومتفاعللة ول  لاكلرة الكاتلة الللي تم لهلا وأعلاد إنتاقهلا 
وإبداعها و  نصه القديد، ومخزونلة ول  لاكلرة القلارئ التل  يسلتلكراا ويبحلث 

س  (3)التناص نظريةوهناك من قةل  .(2)عن دااتها وأبةاداا و  النص المقروء
أدبية ـ نقدية ، تهتم باإلبداع والتلق  الللين ا يتحققان إا بامتاك كل من المبدع 

 مللا وهلل  تهللتم بللالتكوين المةرولل  واألدبلل  للمبللدع والمتلقلل  (4)والمتلقلل   قاوللة س
وتهلللتم بلللالنص كلللللك أركلللان الةمليلللة اإلبداعيلللة، والللله النظريلللة لهلللا مفاايمهلللا 

ودرقاتهللللا التةالقيللللة وآلياتهللللا النصللللية وتصللللوراتها ومصللللطلحاتها وأعسللللامها 
ووظائفها، إا أنها تبقى كباع  النظريات اإلنسانية بحاقة مستمرة إلى المراقةة 

 ً وأنلا أرم أّن التنلاص يمكلن أن يكلون  .(5)والحلذ واإلضاوة إلى أن تستقر نقديا
قموعلة نظرية إلا كان المقصود بالنظريلة كملا ول  المفهلوم ااصلطاح  ال  م

 اء والتصورات المنسقة، التل  توضلح بةلض الظلواار الفنيلة أو الةلميلةمن اآلر

                                                                                                                            

 .73-63الخطاة النقدي القديد(، ترقمة وتقديم: أحمد المدين : 
 .114-112( ينظر: مفهوم التناص و  الخطاة النقدي القديد: 1)
مد الهادي المطوي، المقلة الةربية لل قاوة، ( ينظر: و  التةال  النص  والمتةاليات النصية، مح2)

 .194-193: 1997 ،32الةدد 
، 5. نظرة و  السرعات الشةرية، د. ناصر حاوي، مقلة األستال، الةدد 41( ينظر: الشةرية: 3)

1991: 195. 
 .231( التناص: دراسة و  الخطاة النقدي الةرب : 4)
 .232، 231، 6: ينظر: المصدر نفسه( 5)
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بمةنلى س الفكلر ول  الشل ء  مصدر صناع  من لفظة )النّظلر(وه   .(1)وتفسراا
 .أي تتأمله (2)تقدّره وتقيسه منك س

نقد حول مفهومه مقموعة ملن اآلراء ( Intertextuality)ومصطلح التناص 
نتيقللة تأملل وتفكللر وتقربللة، والتلل  توضللح والتصلورات المنسللقة، التلل  قللاءت 

، ولكننلل  مللع للللك ا أميللل إلللى النصللوص داخلظللاارة تللظللاارة أدبيللة والل  
اسلللتخدام مصلللطلح النظريلللة لوصلللذ مفهلللوم التنلللاص، وإنملللا أرم أنّللله مفهلللوم 

بأقناسلللها المختلفلللة، أو  هلللاوتفاعلشلللمول ، يصلللذ ظلللاارة تاعللل  النصلللوص 
ى لاته وتةالقه مع نصوص أخلرم. استةمال نص لنص آخر أو تةال  النص عل

حث عن وظائذ للك التشابك والتةالق بين األنظمة الدالية المختلفلة ول  يبلقاء 
نطلللق مللن مبللدأ اسللتحالة عللي  الللنص لوحللده يوضللاء نللص مةللين وكيفيتلله، إل 

رم النّص متةالقاً ملع النصلوص السلابقة أو الحاضلرة أو يوانغاعه على لاته، و
لغلل  التصللورات يبللللك  وهللو أو صللراع أو حللوار. المةاصللرة، تةللالق تضللاور

تنللاعض مللع التصللورات السللابقة حللول بنيللة يالقزئيللة والقديمللة لهللله الظللاارة، و
 النص المغلقة.

التفكير ويما الو تنلاص أدم إللى إعلادة النظلر ول  مفلاايم أدبيلة  نّ وأخيراً إ
ئض عديللدة، كاانتحللال وااستشللهاد وااعتبللا  والتضللمين والمةارضللات والنقللا

واإلقازة والمحاكاة والةنلوان والمقدملة والهلوام  والماحلق وتلداخل األقنلا  
و يرالا، كملا أدم إللى اكتشلاذ أشلكال قديلدة بحسلة قلن  اللنص … األدبية 

األدب  المدرو  يتم ويها التداخل بين النصوص، والتل  عولقلت قميةهلا تحلت 
بين أوالتلل  سلل ها( نفسللIntertextualityتسللميات ومصللطلحات مشللتقة مللن صلليغة )
 مفاايمها بحسة صلتها بنصوص المتنب .

 مفهومي للتناص وأقسامه:   ـ ثانياً 

إّن التناص كملا اتضلح لنلا مملا سلبق وعلع ول  تحيلزات وكريلة عديلدة عللى 
مسللتوم مفهوملله  وطبيةللة تةالقاتلله ومبادئلله وشللرطه ووظائفلله، ولتقللاوز تلللك 

ن أن يتقللاوز تلللك التحيللزات مللن وقهللة نظللري اقترحللت مفهومللا إقرائيللا يمكلل
 إلى تحيزات أخرم تنتم  ل قاوتنا الةربية واإلسامية. التحيزات

                                                 

: ، مقمع اللغة الةربية بمصر. المةقم الفلسف 115: مةقم علم النف ، د. واخر عاعل: ( ينظر1)
. المةقم الفلسف ، د. قميل 157: ، كلية اآلداة والةلوم اإلنسانية. مصطلحات ولسفية212

. مةقم المصطلحات الةربية و  اللغة واألدة، مقدي وابة وكامل 477/  2صليبا: قزء
 .  267-226المهند : 

 )نظر(. 665/  3( لسان الةرة: قزء 2)
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نوع من العالقة بين نص أدبي الحق ينتمي لمؤلفه، هو ) مفهومي للتناص:

ونصوص سابقة أو معاصرة له، سواء أكانت هذه العالقة ظاهرة أم خفية، خارجية 

  (.نفي أو التضافر أو الحوارأم داخلية، جزئية أم كلية، معتمدة على مبدأ ال

يمكلن  مصطلح التناص مفهوما مشوليـا  َّاابيـا   صوحسة الا التةريذ يمكن أن نةد

أن يضللم الةديللد مللن المفللاايم والمصللطلحات البا يللة والنقديللة الةربيللة القديمللة 
 أنوتحت الا المفهوم يمكلن  ،بةضه ببةض األدب حول عاعة الكام والحدي ة، 

واحملاكـاة   واإلجازةواالقتباس والتض ني واملعارضات والنقا ض  واألخ قات السرندر  مفاايم 

اإلبداعية لات الةاعات القزئية  األدبيةو يراا من الظواار …والقناع والتوظيف

، ألنهللا قميةهللا تللدخل ، التلل  كانللت تللدر  بوصللفها مواضلليع مسللتقلةأو الكليللة

دبـي الحـو ونـص سـابو أو معاصـر لـه،       بأّنه نـوع مـن العالقـة بـني نـص أ     ضمن تةريف  للتناص 

ــو    ــص أدبــي الح ــ : ن ، وللللك ألعيللد التنللاص بالظللاارة األدبيللة دون  يراللا مللن وقل

الظللواار، إل ا أميللل إلللى ولسللفة مفهوملله بحيللث يشللمل قميللع حقللول المةروللة 
 والحياة، بل اناك من يبال  ويقول بأّن الكون كلّه داخل و  تناص.

ألبةلللده كلللللك علللن لللللك المفهلللوم  ويملللا سلللبق، اصددد  ولقلللد حلللددت مفهلللوم 

الفضفاض بحيث كل ما و  الحياة يمكلن أن يطللق عليله مصلطلح اللنص أيضلا، 

دون تقييد بنوع اللا اللنص أالو أدبل  أم  يلر أدبل ،  نصوص سابقة ومعاصرةوعلت: 

وللك ألن النص األدب  الاحق يمكن أن يتناص مع نصوص سلابقة أو متزامنلة 
ص الفلسلفية أو المةرويلة بصلورة عاملة، وول  اللا أدبية و ير أدبية م ل النصو

أتةتملد عللى مبلدأ النفل  حسلة أم التضلاور أم  مل أقيـد َبيعـة هـ ل العالقـة    التةريذ 

 الحوار، بل تركت المسألة مفتوحة أمام خيارات األدية. 

ولإّن لللك يةنل   سابو والحو ومعاصـر وبما أنّ  حددت أن النصوص تقسم على 

النصوصية، الت  تشير إلى النصوص األصلية المنتميلة  أنّن  أومن بالمرقةيات
لمؤلفيها وسياعاتها التاريخية، بخاذ التصورات التفكيكيلة، وللم أعصلر التلداخل 
على الخف  منه بل تركت المسألة مفتوحة لتضم الخف  منه والظاار، وكللك للم 
أعصر التناص على التةالق مع نصوص خارقيلة حسلة، بلل قةلتله ممكنلا بلين 

 صوص األدية نفسه. ن
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لللك تبنيت تقسيم التناص على عسمين داخل  وخارق ، ولقلد اقتهلدت ول  
 بيان إدخال المصطلحات القديمة أو الحدي ة تحت الين القسمين: 

 (.التناص الداخلي -ة                                          التناص اخلارجي -أ) 

ألدبي الالحق بالنص أو بالنصوص أو وهو عالقة النص ا التناص الخارجي: -أ

لنصوص المبدع نفسه،  المنتميةبالمقاطع من النصوص السابقة أو المتزامنة، غير 

أي عالقته بخارطة الثقافة العامة، سواء أكانت تلك العالقات ظاهرة أم خفية 

 مستترة أم شبه مستترة ؟

ة القديملة الةديد من المصطلحات النقديل كما أرمويدخل ضمن القسم األول 
 أو الحدي ة الةربية والغربية:

وتحت مستوم التناص الخارق  الظاار: يدخل من مفاايم النقد الةرب   -1
ن المبللدع نصلله كلمللة مللن آيللة أو آيللة مللن آيللات  مفهللوم ااعتبللا ، واللو أن ياضللّمع

، ويلدخل أيضلاً التضلمين (1)القرآن الكريم أو شليئاً ملن الحلديث النبلوي الشلريذ
ارتك األنصاذ واألبيات من  يرك، وإدخالك إيااا و  أ ناء أبيات واو : س استة
مع ش ء ملن التصلرذ. ويمكلن در  مفهلوم األخلل الظلاار تحلت  (2)عصيدتك س

، واو أن يؤخل المةنى وحده أو مع اللفظ كله أو قزئه ملن الظاارالا المستوم 
لسلابقة ، أي أن التصرذ بالنصوص ا(3) ير تغيير أو بش ء من التغيير الظاار

 سيكون تصرواً سطحياً وظااراً. 

ويللدخل مللن مفللاايم النقللد الغربلل  تحللت الللا المسللتوم مفهللوم  السللرعة 
(، والو اعتلراض حرول   يلر مصلر   Plagiat، والسرعة األدبية )(4)وااستشهاد

(: والو Citation. ومفهلوم ااستشلهاد )(5)به ويأت  بشكل أعل وضلوحاً وشلرعية

                                                 

 .677-675/  2مةقم البا ة الةربية، د. بدوي طبانة: مقلد  ( ينظر:1)
وينظر: مةقم النقد  .3كتاة الصناعتين، أبو اال الةسكري، تحقيق: د. مفيد عميحة: ( ينظر: 2)

 .351/  1الةرب  القديم، د. أحمد مطلوة: قزء 
 .274-254تنبيه األدية:  ينظر: (3)
( واو ما ركزت عليه ) كرستيفا ( و  دراستها لرواية قيهان دوسانتري، مكتشفة ااستشهادات 4)

 .79-72، 36، 22والسرعات األدبية الت  احتوتها، ينظر: علم النص: 
من التناص إلى األطرا ، قيرار قينيت، ترقمة: المختار حسن ، مقلة عامات و   ( ينظر:5)

 .121: 1997 ،25، قزء 7النقد، مقلد
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نص آخلر، بصلورة قليلة وحرويلة سلواء أكلان بلين الحضور الفةل  لنص داخل 
 لشهرته.  (1)مزدوقتين أو بالتو يق أو دون تو يق مةين

ويدخل كللك ضمن اللا المسلتوم مفهلوم الكليشلة وال  قملل لغويلة عاملة 
 .(2)متنوعة بتحواتمكررة تستخدم و  النصوص والخطابات 

الةاعلة ول   أن يلدخل ضلمن الله ويمكنأما التناص الخف  أو المستتر،  -2
النقد الةرب  التلميح اللي يشبه اللغز واو س أن يشار إلى عصة أو شةر من  ير 

على أن تكون اإلشارة  امضة، واللي أسميه التلميح النص  الملغلز،  (3)سمللكره
(، الللي Intertextوكللك يدخل ضمنه و  النقلد الغربل  مفهلوم التنلاص المللاة )

عة النصوص الت  نقد بينها وبين النص اللي عروه مايكل ريفاتير بأنه س مقمو
نحن بصدد عراءته عرابة، او مقموعة النصوص الت  نستحضراا ملن لاكرتنلا 

أي أنله ا يتواقلد بشلكل حرول  وملادي ول  اللنص  (4)عند علراءة مقطلع مةلين س
القلارئ بلنص أو  يللكرالاحق، بل يوقد على شلكل عرابلة خفيلة أو إيحلاء خفل  

ابقة على النص الاحق المقروء، وهلا الوضع او مقلرد بةدد من النصوص الس
 .(5)تةالق س اوتراض  لتداخل النص س

ضلمن الله الةاعلة ول  النقلد  يدخلأما التناص شبه المستتر، ويمكن أن  -3
، وعلد أسللميته التلمليح النصلل  شللبه (6)الةربل  التلملليح عللى أن يكللون  يلر ملغللز
( والو حضلور Allusionب  التلميح )المستتر، ويدخل كللك ضمنه و  النقد الغر

نص بشكل أعل وضلوحا وحرويلة ول  نلص آخلر، أي أنله يوقلد س ول  ملفلوظ ا 
يستطيع إا اللكاء الحاد تقدير الةاعة بينه وبين ملفوظ آخر، لما ياحظه ويه من 

، ويسلميه م. (7)نزوع نحوه بشكل ما من األشكال، وإا وإنه يكون  ير ملحوظ س
 (2)مكنلل  اللللي س ينبنلل  علللى عاعللة اسللتلزام بللين النصللوص سبللورو بالتنللاص ال

                                                 

 .121المصدر نفسه: ( ينظر: 1)
نحو نظرية لسانية اقتماعية للخطاة األدب ، روقر واولر، ترقمة: محي  الدين  ( ينظر:2)

 .45: 1997، 1محسة، مقلة نواول، الةدد
 .329، 322: تحقيق: بهيج  زاوياإليضا  و  علوم البا ة، الخطية القزوين ، ( 3)
ور  روبرشت، ترقمة: الطاار الشيخاوي و رقاء بن سامة، ، اان  قتداخل النصوص( 4)

 .57: 1922، 51مقلة الحياة ال قاوية، الةدد 
الكتابة أم حوار النصوص ؟ د. عبد الملك  ينظر:. و121-121من التناص إلى األطرا : ( 5)

 .17: 1992، 331مرتاض، مقلة الموعذ األدب ، الةدد 
 .322: ينظر: اإليضا  و  علوم البا ة( 6)
 .121من التناص إلى األطرا  :  (7)
نحو سيميائيات التناص، ضمن كتاة: )لسانيات وسيميائيات اللقاء المغرب  األول للسانيات ( 2)

 .114والسيميائيات: عروض ومناعشات(: 
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بصورة شبه  (1)أن عولنا )ك ير الرماد( أريد به ازم مةناه من الدالة على الكرم
مسللتترة  يللر مباشللرة بةللد اانتقللال مللن المةنللى إلللى مةنللى المةنللى بمصللطلحات 

بمصطلحلللـات  أو ملللن الداللللة التصلللريحية إللللى الداللللة اإليحائيلللة (2)القرقلللان 
، وكللللك التنللاص الكنللائ  يسللتةمل النصللوص أو المقللاطع منهللا (3)روان بللارت

استةمااً  ير مباشلر يللو  ويلملح إللى النصلوص المتنلاص مةهلا بصلورة شلبه 
 مستترة. 

إن مفهوم التناص شبه المستتر يمكن أن ينطوي تحته مفهوم األخل الخفل ، 
قل المةنى من الملأخول إللى محلل واو من مصطلحات النقد الةرب  اللي يةن  ن

، (4)آخر، أو أن يكون المةنى المأخول أشمل من المةنلى الملأخول منله أو نقيضله
أي أن التصرذ بالنصوص السابقة سيكون تصرواً أك ر عمقاً من األخل الظاار 

 بحيث تكون ماحظته من عبل القارئ شبه مستترة. 

ارق ، يمكللن أن يسللتظل الخلل التنللاصإن تلللك المسللتويات ال ا للة لمفهللوم 
تحتهللا الةديللـد مللن أنللـواع التةالقللات النصللية المختلفللة عللن األنللواع الملللكورة، 
بحسة قن  النص المدرو  واألشكال المختلفة المباشرة و يلر المباشلرة التل  
تشللخص مللن خالهللا نصللوص اآلخللر، وةنللدما در  بللاختين الخطللاة الروائلل  

دد مللن أنللواع التداخللـل النصلل ، واسلليما روايللات دوستويفسللك ، توصللل إلللى علل
استطاع النص الروائل  ملـن خاللـها تشلخيص النصلوص الخارقيلـة تشلـخيصاً 

 أدبياً، وا :  

(: س ويتم لل ميلله األساسل  ول  خللق Der lineare stilاألسللوة الخطل  ) .1
خطوط محيطية واضحة وخارقية لخطاة اآلخر اللي او نفسه وو  لات 

 .(5)اخل سمات وردية وقيرة ساآلن خطاة أضفيت عليه من الد
(: واو س مز  لغتلين اقتملاعيتين داخلل ملفلوظ Hybridizationالتهقين ) .2

واحد، واو أيضاً التقاء وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنيلة، وبفلار  

                                                 

 .312ينظر: اإليضا  و  علوم البا ة: ( 1)
محمد رضوان الداية و د. وايز الداية:  ينظر: دائل اإلعقاز، عبد القاار القرقان ، تحقيق: د.( 2)

. إشكاليات 152. أسرار البا ة، عبد القاار القرقان ، تحقيق: سةيد محمد اللحام: 431
 .116-113القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد: 

. البنيوية وعلم اإلشارة، ترن  اوكز، ترقمة: 31ينظر: مبادئ و  علم األدلة، روان بارت:  (3)

 . 122-121مقيد الماشطة: 
. دراسة و  تةرية بةض مصطلحات )نظرية النص(، د. 222-279ينظر: تنبيه األدية :  (4)

 . 51: 1997، 2محمد خير البقاع ، مقلة الموعذ ال قاو ، الةدد 
 . 92المبدأ الحواري:  (5)



 31 

، وينتملل  الللان (1)اقتمللاع ، أو بهمللا مةللاً، داخللل سللاحة للللك الملفللوظ س
 النوعان إلى المستوم الظاار من التناص. 

(: والللو األسللللوة المقابلللل Der pictural stilاألسللللوة التصلللويري ) .3
والمةارض لألسلوة الخط ، إل يحلاول ملن خالله س سليا  كلام المؤللذ 
أو يبدد ك اوة خطاة اآلخر وانغاعه على لاته لك  يمتصه ويمحلو حلدوده 
)...( ويتم للل نللزوع الللا األسلللوة ولل  محللو الشخصللية المحللددة واضللحة 

ط الا الخطاة، وو  اله المرحلة تضف  عللى الخطلاة نفسله المةالم لمحي
 . (2)سمات وردية واضحة إلى درقة كبيرة س

( أو كمللا يسللميها تللودوروذ Variation( والتنويللع ) Stylisationاألسلللبة ) .4
(: قميع الله Paradox Stylisation(، واألسلبة البارودية )Ironyالمفارعة )

خللر أي تةزيللز مللادي ومللع للللك وإنلله األنللواع ا يتلقللى ويهللا س خطللاة اآل
يستحضللر، وللللك ألنلله موقللود دائمللاً ولل  اللللاكرة القمةيللة لمقموعللة 

أي أنها تنتم  للمسلتوم شلبه المسلتتر ملن التنلاص  (3)اقتماعية بةينها س
 كما ينتم  األسلوة التصويري لللك المستوم أيضاً. 

عيللة والتنللاص الخللارق  يمكللن أن يقسللم علللى عسللمين آخللرين مللن حيللث نو
 الةاعة: 

واو تةلالق اللنص األدبل  الاحلق ملع مقلاطع وأقلزاء  التناص الجزئي: .1
 من النصوص السابقة أو المةاصرة له، المنسوبة لكتاة آخرين. 

واللو تةللالق الللنص األدبلل  الاحللق مللع نللص سللابق أو  التناااص الكلااي: .2
 مةاصر يكون له مرقةاً ونمولقاً كلياً. 

ةالقات النصية القزئية كما ول  السلرعات إن التناص ا يحصر ااتمامه بالت
أو األخللل وااسللتمداد، بللل يتقللاوز للللك المفهللوم ليضللم تحتلله مفهللوم التللداخات 
النصللية الكليللة كمللا ولل  النقللائض والمةارضللات واإلقللازة ولل  الخاطللة النقللدي 

 الةرب .

ولقد ااتم قيرار قينيت و  النقد الغرب  بهله التةالقلات ملدخاً إياالا تحلت 
( اللي يةروله بقولله: كلل ملا Transtextualityالتةال  النص  أو التناصية )مفهوم 

، (4)ملع نصلوص أخلرم س  خفيلة يقةل اللنص س ول  عاعلة ظلاارة أو ضلمنية 

                                                 

، 3، الةدد 5مقلد المتكلم و  الرواية، ميخائيل باختين، ترقمة: محمد برادة، مقلة وصول،  (1)
 . 114: 1925، 1قزء

: : دراسة و  وكر ميخائيل باختين، تزويتان تودوروذ، ترقمة: وخري صالحالمبدأ الحواري:  (2)

92 . 
 . 96المصدر نفسه:  (3)
 . 179من التناص إلى األطرا :  (4)
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مللع  –واللو كمللا ا يخفللى للمتأمللل ولل  الللا المفهللوم تما للله مللع مفهللوم التنللاص 
قيلرار  اللي يهتم بالتةالقات بين النصوص، وعلد در  –اختاذ المصطلحات 

قينيللللللت التةالقللللللات النصللللللية الكليللللللة تحللللللت مصللللللطلح التحويللللللل النصلللللل  
(Hypertextuality بوصللفه واحللدا مللن خمسللة أنللواع مللن التناصللات مةروللاً إيللاه )

بقوله س وأعصد بهلا كل عاعة تقمع نصاً ما: )ة( اللي سأسميه )نصاً متفرعاً: 
Hypertext :ً( بنص سابق: )أ( اللي سأسميه )نصاً أصلاHypotext يلتلقح )...( )

، وهلو الظلاارة النصلية التل  تكلون ويهلا (1)من النص األصل كما و  ااستةارةس
عاعة النص الاحق )المتفرع( بالنص السابق )األصلل( عاعلة مرقلع ونملول  
بحيث ا وقود للنص الاحق دون النص السابق المركزي، وه  عاعلة محاكلاة 

 هله الخطاطة: ، ويمكن تم يلها ب(2)واشتقا  وتحويل

     )ة(                       ) أ (                                                
(                       الللللللنص المتفللللللرع منلللللله Hypotextالللللللنص النمللللللولق  )

(Hypertext  ) 

ويمكللن أن يللدر  مللن النقللد الةربلل  تحللت التنللاص الكللل  كمللا أرم  للاث 
 ظواار أدبية: 

قيضللة، والل  أن ينللاعض الشللاعر الاحللق بقصلليدته، عصلليدة الشللاعر . الن1
 . (3)السابق ويخالفها ملتزماً بالوزن والروي نفسيهما

. المةارضللة وتةنلل  أن يحللاك  الشللاعر عصلليدة الشللاعر األول ويقاريلله 2
 . (4)ناظماً على وزنها ورويها نفسيهما

نلاه )...( وعلد . اإلقازة وتةن  س أن ينظم الشاعر على شةر  يره ول  مة3
 .(5)يكون بين متةاصرين و ير متةاصرين س

وتحت الا التناص الكل  كما أرم يمكن در  خم  ظواار أدبية من النقد 
 الغرب : 

                                                 
 . 125من التناص إلى األطرا :  (1)
. تفسير وتطبيق مفهوم التناص و  197صية: ينظر: و  التةال  النص  والمتةاليات الن (2)

، 61/61الخطاة النقدي المةاصر، عبد الوااة تّرو، مقلة الفكر الةرب  المةاصر، الةدد 
 . 122. التناص سبياً إلى دراسة النص الشةري و يره: 21: 1929

د. عبد  . نقائض قرير واألخطل،293ينظر: تاري  النقائض و  الشةر الةرب ، أحمد الشاية:  (3)

. 419،  2/316. مةقم النقد الةرب  القديم: قزء 324، 272المقيد عبد السام المحتسة: 
 . 225، 254المةقم األدب ، قبور عبد النور: 

 . 254. المةقم األدب : 315/ 2ينظر: مةقم النقد الةرب  القديم: قزء  (4)
. ينظر: مةقم النقد الةرب  القديم، 61 بدائع البدائه، األزدي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراايم: (5)

 . 1/95قزء



 32 

(: واللل  عمليلللة تحويلللل وعللللة لوظيفلللة Paradox. المحاكلللاة السلللاخرة )1
 . (1)النمول  من الخطاة القدي إلى الخطاة الساخر أو بالةك 

(: واللو النسللج والسللير علللى منللوال واللدم Pasticheادة ). المحاكللاة القلل2
 . (2)النص النمولق  المرقة  والتضاور مةه

وله بأنله س 3 . التناص ااستةاري: واو من مصطلحات م. بورو واللي يةّرع
واللو أعللرة لمفهللوم المحاكللاة  (3)يرتكللز علللى تشللابه ولل  المةنللى بللين نصللين س

 القادة. 

والو تحويلل اللنص المركلزي المرقةل   (:Travestissement. التحريذ )4
، وللك عن (4)عن مساره وتأويله تأوياً مغرضاً ينطوي على صروه عن مةانيه

طريق تحويله بصورة وةالة س ضد نفسه من خال الكشذ علن حلاات التصلدع 
 .(5)ويه وعن التناعضات اللاتية والفقواتس

ةاعة مع اللنص . ويمكن أن يدخل مفهوم القناع تحت الا المستوم من ال5
عائملة  –بتةبيلر د. قلابر عصلفور –استةارة موسةة  (6)النمول ، بوصذ القناع

على التفاعل ول  سليا  اللنص ا ااسلتبدال، والقنلاع ا يكلون بلدياً علن صلوت 
الشلللاعر وصلللوت الشلللاعر ا يكلللون بلللدياً علللن صلللوت القنلللاع، وإنملللا يتلللداخل 

قنللاع يمكللن أن يللدر  تحللت . بللل إن ال(7)الصللوتان ويتفللاعان ولل  سلليا  الللنص
 . (2)مفهوم تداخل األقنا  األدبية أو قامع النص

                                                 

 . 121ينظر: تحليل الخطاة الشةري:  (1)
 . 121ينظر: المصدر نفسه:  (2)
 . 114نحو سيميائيات التناص:  (3)
. مةقم المصطلحات الةربية و  192-197ينظر: و  التةال  النص  والمتةاليات النصية:  (4)

 . 29اللغة واألدة: 
-212األدب  من الظااراتية إلى التفكيكية، وليم راي، ترقمة: د. يوئيل يوسذ عزيز:  المةنى (5)

213 . 
ينظر: و  مفهوم القناع: الشم  والةنقاء: دراسة نقدية و  المنهج والنظرية والتطبيق، خلـدون  (6)

 . 212الشمةة: 
 ، مقلة عامات و  ينظر: بنية القناع: عراءة و  عصيدة أحد عشر كوكباً، عل  قةفر الةا (7)

 .97، 26-25: 1997، 25، قزء 7النقد، مقلد
. األقنا  األدبية من منظور مختلذ، خلدون الشمةة، 92-91ينظر: مدخل لقامع النص:  (2)

. تناص األقنا  األدبية: عراءة تناصية 143-135: 1997، 32المقلة الةربية لل قاوة، الةدد 
 . 91-22: 1993، 6-5ل ، مقلة األعام، الةدد و  عصتين عصيرتين، داؤد سلمان الشوي
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وهو عالقة النص األدبي الالحق بنص أو بنصوص أو بمقاطع  التناص الداخلي: -ب

 من نصوص المبدع نفسه.

بتةالقللات النصللوص القزئيللة والكليللة المنتميللة  ااعتنللاءتةللدم يالتنللاص و
بللل علللى  ،ى تللداخات نصللوص الكاتللة لاتللهعلللكللللك ركللز يلكاتَّللاة  مختلفللين، ل

يشللير إلللى مصللطلح التنللاص الللداخل  عاعللة أقللزاء الللنص الواحللد ويمللا بينهللا، و
 مفهومين ا نين:

األدبل  بالتنلاص اللداخل  )الللات ( والو عاعلة اللنص  أسلميهواللي  األول:

الاحللق بللالنص أو النصللوص أو المقللاطع مللن النصللوص السللابقة أو المةاصللرة 
 . واو ما سيركز عليه البحث.(1)لنتاقات الكاتة لاتهالمنتمية 

بالتنللاص الللداخل  )الحللواري( واللو عاعللة أقللزاء  أسللميهواللللي  الثــاني:

 .(2)النص الواحد للكاتة نفسه ويما بينها

وا مع الشةر بصورة إن المفهوم ال ان  ا يتناسة مع طبيةة شةر المتنب  

ولكلن للي  ملع أي الروائيلة، السلردية بل ينسقم مع طبيةة تقنيات الكتابلة عامة 

م لل لله )ميخائيلل بلاختين( بالروايلة متةلددة كتابة سلردية روائيلة، وإنملا ملع ملا 

س خلللق بنيللة روائيللة مةقللدة تللزدحم باألصللوات  األصللوات )البوليفونيللة( والل 

ن الكاتلة أأي  (3)القصصية التل  تتةلاي  وتتقلاطع داخلل وضلاء روائل  واحلد س

يات الروائية من سلطته ليمنحهلا تةدديلة ول  األصلوات الروائ  سيحرر الشخص

الممتلكلة ألشلكال مللن اللوع  المتضللاد والمتصلارع أو المتضللاور داخلل الفضللاء 

ن لهللم كلمللاتهم إ، وهللم سليسللوا مقللرد موضللوعات لكلمللة الفنللان بللل (4)الروائلل 

المتداخلللة ولل  عاعللات حواريللة ويمللا  (5)الشخصللية لات القيمللة الداليللة الكاملللةس

س مشللخص بطرائللق متشللابكة وضللمن سللياعات متداخلللة  نهللا، وللالكام الروائلل بي

                                                 

قا  عند )بيرلمان( وتطوره و  البا ة المةاصرة، د. محمد سالم ولد محمد 1)  ( ينظر: مفهوم الحع

. عضايا الحدا ة عند عبد القاار 92: 2111، 3، الةدد 22األمين، مقلة عالم الفكر، مقلد 
 .155القرقان ، د.محمد عبد المطلة: 

: حول بويطيقا الةمل المفتو  عراءة و  س اختناعات الةشق والصبا  س، ضمن كتاة: ( ينظر2)
 .117-116اختناعات الةشق والصبا ، ادوار الخراط: 

 .21( الصوت اآلخر: القوار الحواري للخطاة األدب ، واضل  امر: 3)
 .24: المصدر نفسه( ينظر: 4)
 . 11-11ن، ترقمة: قميل نصيذ التكريت : ( عضايا الفن اإلبداع  عند دوستويفسك ، باختي5)
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  .(1)ومن خال تقابه أعوال اآلخرين وتأ يراتها المتباينة س

اللللي أعللده  ،(املــواز  النصــي)ويمكللن أن نضلليذ ولل  الللا السلليا  مصللطلح 

اللللي رصللده قيللرار الحللواري  الللداخل التنللاص  مفهللوممللن تطللورات  اً تطللور

من خمسة أنواع للتةلال  النصل  أو التناصلية، إل س  انوعوصفه بقينيت ودرسه 

أصبح النقد يركز على قزئيات الةمل األدب  وعاعاتله الداخليلة ملع ربطهلا بملا 

والتداخليلة لللنص ككلل   الكليلة )…( يمكن أن ندعوه  والقول لقينيلت  بالشلبكة 

نفلك يحليط بلالنص قلزءاً ملن اللنص وعلد ا  ءأي التناص، وأصبح كلل شل)…( 

 (2)لحقتللهس الللنص وانحللل لكلل  يلللوة ولل  بحللر كللل النصللوص التلل  سللبقته أو

ولللالموازي النصللل : الللو عاعلللة اللللنص الملللتن بلللالنص أو النصلللوص الموازيلللة 

والمتقاورة التل  تكلون قلزءاً مقلاوراً ومتمملاً لله أو منفصلاً عنله ببةلد مكلان  

 .(3)وزمان ، وه  نصوص سابقة أو مةاصرة أو احقة مستقبلية بةده

(، ويةنلل  بلله دراسللة البهللو بتةبيللر Paratextualityواللو ترقمللة لمصللطلح )

المحيطلللة بلللالنص، أي  (5)أو الةتبلللات بتةبيلللر قيلللرار قينيلللت (4)للللوي بلللوخي 

، أو توضلح بواعلث إبداعله (6)ملهوتتم هوتكمللاللنص الملتن المداخل الت  تتخللل 

يلة واألساسلية و ايته وتكون قزءاً منله، أو تقةلل المتلقل  يمسلك بلالخيوط األول

للنص، والت  قاءت بوصفها بنية نصلية مقلاورة لبنيلة اللنص الملتن ول  وضلاء 

، إا أنها تتةلالق (2)أو مفصولة عنه ببةد مكان  أو زمان  (7)الصفحة من الكتاة

مع النص المتن من خلال البحلث والتأملل والتأويلل، وهل  ليسلت عنصلراً زائلداً 

                                                 

 .114( المتكلم و  الرواية: 1)
 .151: 1929، 5( امبرتو ايكو )ملذ(، مقلة الةرة والفكر الةالم ، الةدد 2)
. و  التةال  النص  121، 114، 111، 99( ينظر: انفتا  النص الروائ ، سةيد يقطين: 3)

 .196-195والمتةاليات النصية: 
: 1997، 3، الةدد 25لسيموطيقا والةنونة، د. قميل حمداوي، مقلة عالم الفكر، مقلد ( ينظر: ا4)

112. 
( ينظر: شةرية عنوان كتاة السا  على السا  و  ما او الفاريا ، د. محمد الهادي المطوي، 5)

 .455: 1999، 1، الةدد 22مقلة عالم الفكر، مقلد 
 .195ية: ( ينظر: و  التةال  النص  والمتةاليات النص6)
 .115( ينظر: السيميوطيقا والةنونة: 7)
 .196( ينظر: و  التةال  النص  والمتةاليات النصية: 2)
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أي أّن ، (1)وري و  تشكيل الداللةووضلة عن النص المتن، بل ا  عنصر ضر

 :عسمينعلى يقسم الموازي النص  

واللو كللل مللواز  نصلل  يحلليط  (:Peritextالمااوازي النصااي الااداخلي ) -1
بالنص المتن ويقاوره ويوازيه، كالةنوان والةنلاوين الفرعيلة الداخليلة واإلالداء 

لتل  لهلا والمقدمة و يراا من ملحقلات اللنص الملتن والمتمملات والمكونلات لله ا
 .(2)لاتية أم  يرية أكانتعاعة به سواء 

يكلون بينله  نص واو كل مواز   (:Epitextالموازي النصي الخارجي ) -2
وبلين الللنص المللتن بةللد وضللائ  وزملان  أحيانللاً، وظيفتلله توضلليح أسللباة إبللداع 

المنتقلللة، كااسلللتقوابات والشلللهادات  المبلللدع أو توقيللله المتلقللل  نحلللو القلللراءة
والملللكرات الخاصللة بالمبللدع والتةليقللات، وكللللك مللا عبللل الللنص واإلعانللات 

(Lavant Text مللن مسللودات وتصللاميم ومشللاريع مختلفللة، وكللل مللا للله صلليغة )
 .(3)إعامية

إن أ للللة تللللك النصلللوص الموازيلللة، التللل  يلللتم ملللن خالهلللا الكشلللذ علللن 
للنص الةاعات الت  تربطها بالنص المتن، ا  تنتم  للاتية المبدع ـ وضاً عن ا

المتن نفسه ـ كالةنوان والمقدمة واإلاداء .. و يراا. باسلت ناء علدد منهلا تنتمل  
لنتا  كاتلة آخلر، كزخرولة الكتلاة الللي يحلوي اللنص الملتن وصلورة الغلاذ 

تللك الموازيلات علدداً ملن النقاد در  بةض  وعد و يراا.… الهوام   وبةض
، وو  الا البحث (5)اخل أو التناص الد (4)النصية تحت مصطلح الحوار الداخل 

األنواع من التناص الداخل  الحواري، بل سأركز كما لكرت  الهلن أركز على 
 على ما أسميته بالتناص الداخل  اللات .

على عسمين أيضلاً من حيث نوعية الةاعة يقسم التناص الداخل  )اللات ( و
التنلاص  -2  القزئاللات  التناص  -1)كما مر بنا و  تقسيم التناص الخارق : 

 .(الكل اللات  

                                                 

 .119( ينظر: السيموطيقا والةنونة: 1)
-195. و  التةال  النص  والمتةاليات النصية: 123-121من التناص إلى األطرا :  :( ينظر2)

 .112انفتا  النص الروائ :  .196
-195. و  التةال  النص  والمتةاليات النصية: 123-121: من التناص إلى األطرا : ( ينظر3)

 .511-455. شةرية عنوان كتاة السا  على السا  و  ما او الفاريا : 196
 .161، 122-115، 73-72( ينظر: دينامية النص: 4)
 .112 ( ينظر: حول بويطيقا الةمل المفتو  عراءة و  )اختناعات الةشق والصبا (:5)
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 ًً ً  مناهج دراسة تداخل النصوص في النقد الغربي: ـ ثالثا

اسلتطاعوا تقلديم طرائلق إقرائيلة ام الللين الغربيين إن القليل من الباح ين 
، ومن اؤاء )بول على النصوص األدبية النصوصتداخل مفهوم تطبيق لمةينة 

ترقمللات ولل  الللا المقللال ولل  ، وضللا عللن علللة ال(1)زم للور ومايكللل ريفللاتير(
النقللدي الةربلل ، ومللنهج بللول زم للور لللم يصلللنا شلليئا منلله ولل  خطابنللا  الخطللاة

النقدي و  حين أّن منهج ريفاتير وصلنا ش ء يسير منه، إل نقد خطاطة وكاما 
بالم لللث المنطقلل  الللدال  مللوقزا ولل  مقالللة مترقمللة، اللله الخطاطللة تم لللت 

 م )المؤول(                                                     :    ( 2)المستةار من  بير 

 
 
 
 

 (تداخل النصوص) 1ن    )النص( ن                                             

س ا  وص بهله الخطاطة إل يرم أنهالنصتداخل مسار وظيفة بين ريفاتير و
ته إا إلا كانلت يؤدي تداخل النصوص وظيفته وا يلنهض اللنص بأعبلاء نصلاني

تلداخل ( عبر )م( وكان تأويل النص على ضلوء 1القراءة تنتقل من )ن( إلى )ن
( مباشللرة 1ص راللين المللؤول، وللإلا مررنللا ولل  القللراءة مللن )ن( إلللى )نالنصللو

متبةين الخط المتقطع وإننا ا ندرك سلوم إشلارة أو شلااد أو مصلدر و البلاً ملا 
 .(3)توعذ النقد األكاديم  عند الا الحد س

يمكن أن نفهم من تللك الخطاطلة أّن ريفلاتير يهملل البحلث علن اإلشلارة أو 
كما يقول  البا ملا توعلذ النقلد األكلاديم   الظواارالشااد أو المصدر، ألن اله 

عنداا، أي أنه ا يدخلها ضمن مفهوم تلداخل النصلوص، ول  حلين أنل  أدخلتهلا 
 ضمن مفهوم التناص.

تللداخل الللدار  لالخطاطللة والكللام أّن  أو يمكللن أن نسللتنتج أيضللا مللن اللله
ا يبحللث عللن أصللول النصللوص ومصللادراا وحسللة بللل يبحللث عللن  النصللوص

،  لم إّن يلنهض بهملا اللللان، وهملا المحلوران وتأويللهكيفية إنتا  النص وعراءته 
تلللداخل النصلللوص يةتنللل  بالتلللداخل الخفللل  بلللين النصلللوص أك لللر ملللن اعتنائللله 

                                                 

 .111-119( ينظر: مفهوم التناص و  الخطاة النقدي القديد: 1)
 .57تداخل النصوص:  :( ينظر2)
 .57: المصدر نفسه( 3)
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داخل النصلوص الخفل  ول  اللنص والملؤول بالظاار، أي أّن اناك عاعة بلين تل
وعدرتلله ولل  اكتشللاوه، وللالمتلق  بوصللفه مللؤوا للللنص للله حضللوره القللوي ولل  

 اكتشاذ تداخل النصوص.

ولكن أين المؤللذ ومقصلده، الل يغيلة اللنص ول  ضلوء اللا التأويلل، ملا 
اآلليللات التلل  يللتم مللن خالهللا دمللج النصللوص السللابقة أو المتزامنللة ولل  الللنص 

يلتم تحديلد داللة التنلاص، الل يلتم بإرقلاع النصلوص السلابقة أو  الاحق، كيذ
المتزامنللة إلللى مصللادراا ومةروللة دالتهللا ومقاصللداا ولل  نصوصللها األصلللية 
المنتميللة إلللى مؤلفيهللا، لمةروللة الدالللة التلل  تحولللت إليهللا ولل  الللنص الاحللق 
والمقصلللد الللللي قسلللدته، وملللا دور مقصلللد المتلقللل  وللل  تحديلللد داللللة التنلللاص 

 .يفته...ال ، اله األسئلة و يراا لم نقد لها قوابا و  الا المنهجووظ

 مناهج دراسة األخذ )التناص( في النقد العربي القديم: ـ  رابعاً 

عموملا واسليما تللك السلرعات أو األخلل النقدية التل  تناوللت  اتدراسال إنّ 
ادة خصوصللا كمللا أرم يمكللن ااسللتفادة منهللا ااسللتفالتلل  تناولللت شللةر المتنبلل  

الكبيرة على مستوم خطابنا النقدي الةرب  واإلسام  و  إ راء الدراسات الت  
 على  ا ة أعسام:كما أرم نقسم اعتنت بالتناص، وا  ت

ا لللة الدراسللات اكتفللت بتحديللد أصللول األبيللات الشللةرية أو أقللزاء مللن  -أ
لنصلية المتنبل ، مسلتغنين علن التحليلل وبيلان اآلليلات ا لقصلائداألبيات المنتميلة 

التلل  تللم مللن خالهللا صللهر األبيللات السللابقة وبيللان وظيفتهللا علللى مسللتوم كليللة 
 النص القديد، وا : 

)الرسالة الموضحة و  لكر سرعات أب  الطية المتنب  وساعط شلةره /  -1
وا  أول رسالة صنفت ول  نقلد شلةر المتنبل  وبيلان علدد ، (1)اـ(322

ا، كرسلالة الصلاحة من سرعاته، وتةد أصاً للدراسلات التل  أتلت بةلدا
 . (2)بن عباد والوساطة واليتيمة واإلبانة

ظرة بين الحاتم  والمتنب  ، وا  عبارة عن منا(3))الرسالة الحاتمية( -2
 بمدينة

                                                 

 ( ألب  عل  محمد الحاتم  الكاتة، تحقيق: د. محمد يوسذ نقم. 1)
 ( ينظر، الرسالة الموضحة، المقدمة اـ.2)
عن سرعات المتنب ، للةميدي، تحقيق: إبراايم  ( ألب  عل  الحاتم ، منشورة ضمن كتاة اإلبانة3)

 الدسوع  البساط . 
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بغداد، ركز ويها على مةاية شةره وبيان عدد من سرعاته وا  
 للرسالة الموضحة. اختصار

ة تكشلذ . وال  رسلال(1)الـ(325-326)الكشذ عن مسلاؤم المتنبل  /  -3
 وعدد من سرعاته.وسيئه عن ساعط شةر المتنب  

تح ع ملان بلن قنل  المسلمى )ديوان أب  الطيلة المتنبل  بشلر  أبل  الفل -4
، أو )الفسر أو شر  ديوان أبل  الطيلة (2)اـ(392-331حوال  بالفسر/
بلاإلعراة والنحلو أك لر ملن  االتم، واو أول شر  لللديوان، (3)المتنب (

والنظللائر ولل  شللةره وتةامللل مللع أبيللات  المةنللى، وكشللذ عللن األشللباه
بوصفه نسليقا القصيدة على أنها وحدات مقزأة من دون ربطها بالنص 

 .(4)واحدا متكاما

 . واو اختصار )للفسلر الكبيلر((5))الفتح الواب  على مشكات المتنب ( -5
ـ وعد سماه )الفسر الصغير(، تنلاول ويله أبيلات المةلان   ـ الكتاة السابق
ط، أي الت  ا تفهم للوالة األولى بيسر وسلهولة لغملوض وما شابهها وق
 .(6)صيا تها، وأشار إلى عدد من السرعات التواءمةنااا أو 

، واو كتاة مخصص للكشذ (7)(433)اإلبانة عن سرعات المتنب  / ت -6
علللن سلللرعات المتنبللل  وقلللط، ليشلللهد س بللللؤم طبةللله وللل  إنكلللاره وضللليلة 

، وهللو س (2)بسللمة السللارعين س السللابقين، ويسللمه ويمللا نهبلله مللن أشللةارام
 .(9)المقتدم ا المبتدم والاحق ا السابق س

، واو عبلارة علن (11)اـ(449-363)شر  ديوان أب  الطية المتنب  /  -7
 شر  لديوان المتنب ، وعد أشار إلى عدد من سرعاته.

، ااتم بشر  المشكل (1)اـ(452-392)شر  مشكل أبيات المتنب  /  -2
 من 

 النظائر بين أشةاره وأشةار  يره من الشةراء.شةره، مشيراً إلى 

                                                 

 ( للصاحة بن عباد، منشورة ضمن كتاة اإلبانة.1)
 .1( تحقيق د. صفاء خلوص ، قزء 2)
 .2( تحقيق د. صفاء خلوص ، قزء 3)
 .414، 12: 1( ديوان أب  الطية المتنب ، شر  أب  الفتح المسمى بالفسر، قزء 4)
 ، تحقيق: د. محسن  ياض. ( ألبن قن 5)
 .12( ينظر الفتح الواب  على مشكات المتنب : 6)
 ( أبو سةد محمد بن أحمد الةميدي، تحقيق: إبراايم الدسوع  البساط .7)
 .25: المصدر نفسه( 2)
 .149: المصدر نفسه( 9)
 ( ألب  الةاء المةري، تحقيق: د. عبد المقيد دياة. 11)
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، والو شلر  لللديوان (2)الـ(462)ديوان أب  الطيلة بشلر  الواحلدي /  -9
 وضمنه كشذ عدد من سرعات المتنب  و  شةره.

، واو (3))التكملة وشر  األبيات المشكلة من ديوان أب  الطية المتنب (-11
علدد ملن سلرعاته  عبارة عن شر  لقصائد المتنب  أشار ملن خالله إللى

اللـ ( بةللد اقللوم اإلوللرنج علللى 511ونظللائره، وتللم الللا الشللر  سللنة ) 
 قزيرة صقلية.

، علام بشلر  المةلان  (4)الـ(545)سرعات المتنبل  ومشلكل مةانيله / ت -11
 المشكلة و  عدد من عصائد المتنب  مع بيان طائفة من سرعاتها.

ر  للللديوان ، والللو شللل(5)الللـ(616-532)التبيلللان وللل  شلللر  اللللديوان / -12
 المتنب  بقميع عصائده، أشار من خاله إلى سرعات الشاعر.

، والو شلر  (6)الـ(637)النظام و  شر  شةر المتنب  وأب  تمام / ت -13
 لشةر الشاعرين أشار من خاله إلى بةض سرعاته.

، والو كتلاة ول  لكلر (7)اـ(1173)الصبح المنب  عن حي ية المتنب  / -14
للله لةللدد مللن القضللايا النقديللة أامهللا السللرعات أخبللار المتنبلل  مللع تناو

 الشةرية الت  أورد من خالها عدداً من سرعات المتنب  ومآخله.
ألفلله اللللي م(، لةبللد الللرحمن البرعللوع ، 1931)شللر  ديللوان المتنبلل  / -15

مةتمداً ويه على الةديد من الشرو  السلابقة عليله، وعلد أورد الةديلد ملن 
 لت  أشار إليها النقاد اللين سبقوه.المآخل واألشباه والنظائر ا

إن عسماً من تلك الدراسات كان يورد تحلياً لتلك المآخل إا أنله تحليلل  -ب
 على مستوم البيت وقط دون النص ككل، واو ما نقده و  كتاة:

، إا أن ما يميزه عن (2)اـ(366-291)الوساطة بين المتنب  وخصومه /  -1
خل الغامض والمشكل والكلامن، إل يقلول بقية الدراسات او تأكيده على األ

س وأول ما يلزمك و  الا الباة أا تقصر السرعة على ما ظهر ودعا إللى 

                                                                                                                            

 د حسن آل ياسين. ( ألبن سيده، تحقيق: محم1)
 ( تحقيق: وريدرخ ديتر يص .2)
، 2، تحقيق: د. أنور أبو سويلم، قزء 1( ألب  عل  الحسين بن عبيد هللا الصقل  المغرب ، قزء 3)

 تحقيق: د. ماقد القةاورة، د. أنور أبو سويلم، د. عل  الشومل .
 ( ألبن بسام النحوي، تحقيق: محمد الطاار بن عاشور. 4)
 لبقاء الةكبري، تحقيق: مصطفى السقا، إبراايم اإلبياري، عبد الحفيظ شلب .( ألب  ا5)
 ( ألبن المستوو ، دراسة وتحقيق: د. خلذ رشيد نةمان.6)
 ( يوسذ البدية ، تحقيق وتةليق: مصطفى السقا، محمد شتا، عبده زيادة عبده.7)
فضل إبراايم وعل  محمد ( للقاض  عل  بن عبد الةزيز القرقان ، تحقيق وشر : محمد أبو ال2)

 البيقاوي. 
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نفسه دون ما كمن، ونضح عن صاحبه، وإا يكون امك و  تتبع األبيلات 
، والمةللان  المتناسللخة طلللة األلفللاظ والظللواار دون األ للراض ةالمتشللابه

ن األبيللات التلل  يللتم مللن خالهللا دمللج واللو يحللدد عللدداً ملل ،(1)والمقاصللد س
 .ئهوإخفا و  األبيات الاحقة وإ ماض األخل اااألبيات السابقة وصهر

وبيلللللان سلللللرعات المتنبللللل  ومشلللللكل  أملللللا )المنصلللللذ وللللل  نقلللللد الشلللللةر -2
وهو الكتاة ال ان  ضمن الا القسم، واللي يمتاز علن  (2)اـ(393/تشةره

ملن أول عصليدة   يره ملن الدراسلات بتخصصله بدراسلة سلرعات المتنبل 
عالها إلى آخر عصيدة و  حياته، إا أن عسماً كبيراً منله علد وقلد ول  نسلخته 
األصلللية وعللد بللدأ الللا الكتللاة بمقدمللة نقديللة عللن السللرعات وعللن مفهللوم 
الشلللةر، إل يقةلللل السلللرعات عسلللمين: محملللودة وملموملللة ويبلللين اآلليلللات 

ول  األبيلات  ااالنصية التل  يلتم ملن خالهلا دملج األبيلات السلابقة وصلهر
، مصللرحاً بمللا اللل … الاحقللة كاإليقللاز والتطويللل والمسللاواة والةكلل  

والا ما يحسة له وه  دراسة عيمة ول  اللا المقلال  (3)سيفةله و  دراسته
، إا أن تلك الدراسة كغيراا من الدراسلات للم ويمكن ااستفادة منها ك يرا

بللل علللى تركللز علللى وظيفللة التللداخل النصلل  علللى مسللتوم الللنص ككللل، 
مستوم البيت بوصفه وحدة متكاملة دالياً ونظمياً وعروضياً مسلتقلة علن 

 القصيدة.

ولل  شللةر أبلل   أمللا القسللم ال الللث، ويم للله كتللاة )تنبيلله األديللة علللى مللا - 
، الللي يلدر  علدد ملن مأخلل المتنبل  الظلاارة (4)الطية ملن الحسلن والمةيلة(

 ً ـ عن  يره من الدراسلات، إرقاعله  والخفية، إا أن ما يميزه ـ ولو تميزاً بسيطا
أي القصليدة التل  تنسلة لألبيات السابقة الت  أخلاا المتنب  إلى نصلها األصلل  

ووضلةها ولل  سلياعها، إا أنلله ا يكملل منهقلله الللا هللا تنتمل  إليلمؤللذ مةللين، و
وظيفة تلك األبيات و  نصوصلها األصللية، ومقايسلتها بالوظيفلة القديلدة  بإيقاد

ليهلا ول  النصلوص الاحقلة، وإنملا يكتفل  كبقيلة الدراسلات بإيقلاد الت  تحولت إ
مةنى البيت الشةري ومقايسته بالبيت السلابق للوصلول إللى الزيلادة ول  المةنلى 
الت  بها يكون الشاعر الاحق أحق بالبيت الشةري من الشاعر السابق أو يكون 

 م. أو يكون مقصراً عنه، واو األخل الملمو مساوياً له و  المةنى

                                                 

 .211: الوساطة بين المتنب  وخصومه( 1)
 ( ألب  محمد الحسن بن عل  بن وكيع التنيس ، تحقيق د. محمد رضوان الداية.2)
 .27-7: صدر نفسه( ينظر: الم3)
 ( لباك ير الحضرم ، تحقيق ودراسة: د. رشيد عبد الرحمن صالح.4)
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 اطلةنلاـ التل   باسـتثناء املططوَـات غـ  احملققـة أو املفقـودة     أما بقية الدراسلات ـ 

وللد ، كـ)الفتح على أب  الفتح /خل األدبيةآولم تهتم بموضوع السرعات والم عليها
 (2)تقريبلللاً( 411-336، و)الواضلللح وللل  مشلللكات شلللةر المتنبللل /(1)الللـ(411

، (3)اللـ(416-334/ر المتنبلل بللن قنلل  ويمللا شللرحه مللن شللةو)المسللتدرك علللى ا
و)شللللر  المشللللكل مللللن شللللةر  (4)اللللـ(455-331/و)التقنلللل  علللللى ابللللن قنلللل 

 .(6)اـ(644-567/و)مآخل األزدي الكندي( 5)اـ(515-433المتنب /

ًً اخ  منهجي في دراسة التناص:  ـ مساً

إّن منهق  يحاول استلهام األوكار النقدية الةربية واإلسامية والغربية، ملع 
لا المقال لتحديد الخطلوات اإلقرائيلة ول  علراءة ظلاارة التنلاص اقتهادي و  ا

األدب ، وما يمكن ااستفادة منله ملن الدراسلات النقديلة الةربيلة واإلسلامية التل  
 تناولت موضوع السرعات واألخل، و  تحديد منهقيت  و  دراسة التناص، او:

 وأالغلللامض تحليلللل اللللنص الاحلللق للكشلللذ علللن التنلللاص الظلللاار و أوال :

مةاً، دون إامال أحداما كما يفةل ريفاتير أو  يلره ملن النقلاد،  المشكل والكامن
سواء أكان التناص الظلاار اعتباسلا أو تضلمينا حسلة مصلطلحات النقلد الةربل  
 واإلسام ، أم كان إشارة أو شااداً أو مصدراً حسة مصطلحات النقد الغرب .

داخلة مع النص الاحلق إللى رد النصوص السابقة أو المتزامنة المت ثانيا :

نصوصها األصلية المنتمية إليها وإلى مؤلفيها متبةا و  للك طريقة النقد الةرب  
واإلسام  القديم، ولكن مع زيادة أزيداا على طريقتهم وا  بةد أن نضةها و  
سللياعها نسللةى لمةروللة دالتهللا ومقصللديتها، ووظيفتهللا ولل  نصوصللها األصلللية، 

، ونظهلر لللك القديلدة التل  تحوللت إليهلا ول  اللنص الاحلقمقايستها بالوظيفة ل
بالتحليل والتلو ، وعد يكون القدماء عرووا للك إا أّن الحاقة المةروية آنلاك لم 

 تقتض بيانه وإظهاره بصورة مكتوبة واله مسألة اوتراضية تفتقر إلى الدليل.

                                                 

 قة، تحقيق : عبد الكريم الدقيل . ( لمحمد بن أحمد بن وّور1)
 ( ألب  القاسم عبد هللا بن عبد الرحمن األصفهان ، تحقيق: محمد الطاار بن عاشور.2)
، 4، الةدد4( ألب  الفضل الةروض ، تحقيق ودراسة: د. محسن  ياض، مقلة المورد، مقلد 3)

1975. 
 .1977، 3، الةدد 6د، مقلد ( ابن ووّرقة البروقردي، تحقيق: د. محسن  ياض، مقلة المور4)
 .1977، 3، الةدد 6( ألبن القطاع الصقل ، تحقيق: د. محسن  ياض، مقلة المورد، مقلد 5)
، 3،  الةدد 6( أحمد بن عل  مةقل المهلب  األزدي، تحقيق: اال ناق ، مقلة المورد، مقلد 6)

1977. 
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اخل تحليللل الللنص الاحللق لمةروللة دالتلله ومقاصللده ووظيفللة تللد ثالثــا :

النصللوص السللابقة والمتزامنللة ولل  متنلله ودالتلله، والدالللة التلل  تحولللت إليهللا 
قزئيللة وبيللان وظيفتهللا علللى مسللتوم النصللوص المدمقللة ولل  الللنص الاحللق، 

، وعلى مستوم كليته أيضاً واللا وه ا ما أخ ته من النقد العربي القديم القديد النص

اارة األخلل بوصلفها قلزءاً ملن ما أضفته على طريقة النقد القلديم ول  تناولله لظل

عن أصول ، وأنا ا أبحث الزيادة يف املعنىللوصول إلى ظاارة التناص كما أرم، 

وتأويلله كلللك. عن كيفية إنتا  اللنص وعراءتله حسة بل النصوص ومصادراا 
يشللترط ولل  التنللاص األدبلل  لكلل  يكللون تناصللاً التم للل وللللك ألنلله كمللا لكرنللا 
لمةنلى ملن عبلل اللنص القديلد ـ كملا يللكر قينل  ول  ا والتحويل والتملك وزيادة

أي أن النصلوص السلابقة والمةاصلرة سلتؤول  ـ تلهالللي اعتمد  اللثالتةريذ ال
ويةاد إنتاقها و  سيا  قديد إبداع  خاص بالنص الاحلق، يخضلةها لتحواتله 

 .الدالية

ر وبيان اآلليات النصية الت  تم من خالها صلهالنص الاحق تحليل رابعا : 

أو المتزامنللة ولل  النصللوص الاحقللة ودمقهللا أو إ ماضللها السللابقة  النصللوص
اللل ، وأنللا ولل  للللك متبةللا … كاإليقللاز والتطويللل والمسللاواة والةكلل  وإخفائهللا 

طريقة الناعد ابن وكيع التنيس  مع ترك المقال اكتشاذ آليات قديدة تملت ملن 
 خالها عملية الدمج أو اإل ماض.

كبير ول  وهلم اللنص لرصلد التنلاص الظلاار وملا دع  للمتلق  دور خامسا :

لنفسه، واو بوصفه مؤوا للنص له حضوره القوي و  اكتشاذ التنلاص الخفل  
عللى ملا ظهلر ودعلا إللى  تنلاصقصلر ال، وهو ا يوالمشكل والكامنأو الغامض 

 نصللوصولل  تتبللع ال هيكللون امللوا نفسلله دون مللا كمللن، ونضللح عللن صللاحبه، 
واللللا ملللا اسلللتلهمته ملللن  ،خة دون األ لللراض والمقاصلللدالمتناسلللأو  ةالمتشلللابه

القاض  القرقان  و  النقد الةرب  اإلسام  القديم، وكللك او ما استلهمته من 
 الناعد الغرب  ريفاتير.

للمؤلذ األصل  للنص الاحق والسابق أو المتزامن مقصلده سلواء سادسا : 

تغييبله ول  ضلوء لللك أكان ظاارا أم  ائبا داخل تلك النصوص، اللي ا يمكن 
التأويللل، وحسللة مقصللد المتلقلل  ولل  وهملله للنصللوص وتحديللد دالللة التنللاص 
ووظيفته، والا ما حاولت إضاوته وااقتهاد ويه بمصطلحات مأخولة من ترا نلا 

 الفكري اإلسام  واسيما من بحوث مقاصد الشريةة اإلسامية.
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ضلوء عاعلة لنصوص المتنب  ستةتمد على دراسة اللنص ول    إن دراست
ولالمتلق  ا يقتصلر تلوعية وتحليلية وتفاعلية بين المتلق  والنصلوص ومؤلفيهلا، 

دوره على تلق  الرسالة وقط، وإنملا تكلون الةاعلة بينله وبلين اللنص وملفوظاتله 
دراسللة ا تخضللع لسلللطة المؤلللذ أو التفاعليللة، وتلوعيللة وتحليليللة والل  عاعللة 

ل وتحللاور وانللدما  للسلللطات مةللا، الللنص أو سلللطة القللارئ، وإنمللا الل  تفاعلل
ولالنص يحتلوي عللى مؤشلرات ومةلالم داللة تشلير لمقاصلده وتهيل  القلارئ كل  

سليتركز  سة ّ ويدرك خطة إنبنائه ويندمج و  سيرورته ويستشرذ بةده اآلخر. 
ولل  اكتشللاذ تناصللات المتنبلل ، سللواء أكانللت موقللودة ماديللا ولل  بنيللة الللنص 

 ة أو اوتراضللية خفيللة يسللتدعيها القللارئ مللنالتركيبيللة أم كانللت إشللارات إيمائيلل
اللنص  مقصلدربطهلا بأاللنص الةميلق و نظلمبحث عن وظيفتها ول  ألاكرته، وس

تةالى على مختلذ الداات القزئية المكونة يي لالدال  المحوري المركزي، ال
. وللداخل الللنص األدبلل  والللرابط لحلقللات نظملله المتنوعللة ،للللنص بقمللله وكلماتلله

صد أو مقاصد تقمع قزيئات النص وتوحد دااته المتةددة الت  الواحد اناك مق
الت  تحقق عللى مسلتوم يحاول الناعد اكتشاوها وبناءاا و  عراءة منسقمة، وه  

األدب ، والت  عد تكون مقاصد ظلاارة أو  ائبلة،  صاانسقام لظاار الن غائةال
 والتل ، وضاألدب  ملع اخلتاذ درقلات الغيلاة والغمل صو  الن غائبةوتك ر ال

األدب  أو تأويلهلا،  صاللانية لفهم مقاصد الن آلياتهةط  للناعد الفرصة لتشغيل ت
اللو مللزيج مللن الللوع  والاوعلل  ومللن الخيللال والواعللع ومللن الطبللع  وللاألدة
  نين:استتخل بةدين   أي أن دراست، والصنةة

عراءة النص الاحق ووهمه باستكشاذ مةناه وموضوعاته والبحث عن  -1
ص السابقة والمةاصرة له أو عن أقزاء ومقاطع من النصوص والكشلذ النصو

عن سياعها الخار  نص  وشكلها التةبيري ـ سواء أكلان أدبيلاً أم دينيلاً أم ولسلفياً 
واسليما  ال  ـ ومةروة مقاصداا ودااتها الحاوة بها و  سلياعاتها األصللية،… 
تللك الوظيفلة للنصلوص وإلى ، لنصوص األخرم الت  يشير إليها النصا ةمةرو

 . الاحق السابقة الت  أصبحت قزءاً من النص

الكشللذ عللن الةمليللات التحويليللة واآلليللات النصللية التلل  تللم مللن خالهللا  -2
ـ بةللد نقلهللا مللن سللياعها ـ ولل  سلليا  الللنص  اادمللج النصللوص السللابقة وصللهر

داللة الاحق، وربطهلا بالبحلث علن الوظيفلة القديلدة أو القيملة أو الزيلادة ول  ال
الاحلق، إل تلتم المقايسلة أو المقارنلة  الت  اكتسبتها النصوص السابقة و  اللنص

بين وظائذ النصوص لمةرولة الزيلادة الراقةلة إللى اخلتاذ المقصلد، كملا يلتم 
ا  متضلاورة أم أالةاعات،  التةرذ على المبدأ أو القانون اللي خضةت له تلك

  .التقاطع أو التناو  بين النصوص مختلفة أم متحاورة، أي التةرذ على عاعات
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 المبح  األول

 التناص الخارجي الشعري الجزئي

 

إن سللرعات المتنبلل  ومآخللله السللابقة التلل  كشللفها النقللاد والشللارحون اللللين 
شرحوا شةر المتنب  ودرسوه، لها دور و  اللا البحلث، إل سلأعوم بتوظيفهلا ول  

 : (1)ت  لقصيدة الشاعر الت  مطلةهادراس

نعين  شلللللللكول   لللللللاعع  ليلللللللال َّ بةلللللللد الظَّ
 

 طلللللوال  وليلللللل الةاشلللللقعين  طويللللللا  
 

باح اً عما لم يبح وا عنه من وظائذ تلك التلداخات النصلية عللى مسلتوم 
كلية النص، وال  المرحللة المهملة ول  دراسلة التنلاص، وضلاً عملا اكتشلفته أو 

 حة و  وضاء النص المدرو  السابقة عليه. استلكرته من النصوص الساب

بااسلتهال  (ما عبلل اإلسلامالقاال  )أو شةر شةر الدرقت أ لة عصائد 
بمقدمات تمهد لموضوعاتهم أو أ راضهم الرئيسة )كالمد  أو الهقلاء أو الر لاء 

(، وتنوعت تلك المقدمات بين مقدمة طللية و زليلة وول  وصلذ الظةلن ال … 
،  للم أصللبحت مللن سللنن القصلليدة الةربيللة ولل  اللل … يللل والرحلللة ووصللذ الل

اما المقدمة والموضوع  قزأينالةصور الت  لحقتها، أي أن القصيدة تتكون من 
أو الغرض الرئيس : سةى الشةراء المحد ون و  تحسين الربط بينهما بما سم  

س واللو أن يسللتمر المؤلللذ ولل  المةنللى الواحللد، وإلا أراد أن  (2)بحسللن الللتخلص
نذ مةنى آخر أحسن التخلص إليه حتى يكلون متةلقلاً بلاألول و يلر منقطلع يستأ
 .(3)عنه س

 (4)أما الشةراء المتقدمون والمخضرمون كلانوا يسلتأنفون ملن  يلر اتصلال
، ن يقطللع الشللاعر كاملله اللللي اللو ويللهواللو مللا يسللمى بااعتضللاة واللو: س أ

لل لان  عاعلة  ويستأنذ كاماً  يلره ملن ملديح أو اقلاء أو  يلر لللك وا يكلون

                                                 

 . 226-222ديوان المتنب ، تحقيق: عبود أحمد الخزرق :  (1)

،  252-251( ينظر: مقدمة القصيدة الةربية و  الةصر الةباس  األول، د. حسين عطوان: 2)
 . 224-214. النقد األدب  الحديث، د. محمد  نيم  اال: 256

. وينظر: اإليضا : 315( سر الفصاحة، للخفاق ، بشر  وتصحيح: عبد المتةال الصةيدي: 3)
243 . 

. النقد األدب  256،  252-251الةصر الةباس  األول: ( ينظر: مقدمة القصيدة الةربية و  4)
 .224-214الحديث، د.محمد  نيم  اال: 
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 .(1)باألول س

 وعد اختلذ النقاد و  تفسير وتأويل تلك المقدمات عديماً وحدي اً بين الحقيقلة 
( وعياسلاً عللى الل …  (5)أو الللات  (4)والفلسف  (3)( والرمز )النفس (2))الواعةية

تللك المقلدمات التمهيديلة يمكلن أن نصلل إللى نتيقلة مفادالا أن القصليدة الةربيلة 
 :قزأينتتألذ من القديمة 

 .القصيدة م ل عتبة متنوتالمقدمة:   -1

 .القصيدة الموضوع أو الغرض الرئيس : واو متن  -2

( 11-1لللللك تتللألذ عصلليدة المتنبلل  اللله مللن مقدمللة تتكللون مللن األبيللات )
 (. 66-13( والمتن وتقسده األبيات )12والتخلص المتم ل بالبيت )

 السياق التاريخي للنص الالحق:  -أ

يدة تةبللر عللن مةركللة حقيقيللة خاضللها سلليذ الدولللة ضللد الللروم سللنة إن القصلل
اـ(، إل سرحل من حلة إللى ديلار مضلر اضلطراة الباديلة بهلا، ونلزل حلران 342)

وأخللل راللائن بنلل  عقيللل وعشللير وبلةقللان،  للم حللدث للله بهللا رأم ولل  الغللزو، وةبللر 
ليله الةلدو الفرات إلى دلوك إلى عنطرة صنقة إلى درة القلة، وشن الغلارة، وةطلذ ع

وقتللل ك يللراً مللن األرمللن ورقللع إلللى ملطيللة، وعبللر عباعللة حتللى ورد المخللاض علللى 
الفرات، ورحل إلى سميساط، ولورد الخبلر بلأن الةلدو ول  بللد المسللمين، وأسلرع إللى 
دلوك وعبرالا، وأدركله راقةلاً عللى قيحلان، وهزمله وأسلر عسلطنطين بلن الدمسلتق، 

 تلك المواعع متواقدة و  وضاء النص:  . للا نقد( 6)وخر  الدمستق على وقههس 

(/دللوك وصلنقة، 16(/حلّران، البيلت )14(/ الد رة، البيلت )11)درة القالة، البيت )
( /عباعلة، 27(/ملطيلة، البيلت )24( / موزار، البيت )23(/عرعة، البيت )19البيت )
ت (/حصن الّران، البيل32(/ انزيط وسمنين، البيت )29(/الفرات، البيت )22البيت )

 ( (. 32(/أرض مرع ، البيت )37( /سميساط، البيت )35)

                                                 

 .121/  3( الم ل السائر، ابن األ ير، تحقيق: محمد محي  الدين عبد الحميد: قزء 1)
 .226/  1. الةمدة: قزء 75( ينظر: الشةر والشةراء، ابن عتيبة: 2)
 .147-122ل ، يوسذ اليوسذ: ( ينظر: مقاات و  الشةر القاا3)
 .61( ينظر: عراءة  انية لشةرنا القديم، د. مصطفى ناصذ: 4)
. دراسات و  الشةر 143-133( ينظر: األصول الفنية للشةر القاال ، د. سةد إسماعيل شلب : 5)

 .59-45الةرب  القديم، د. بهقت عبد الغفور الحدي  : 
 . 3/217شر  ديوان المتنب ، البرعوع : قزء  (6)
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 النص الالحق والنصوص السابقة:  -ب

 مقدمة قصيدة المتنبي:

إن مقدمة القصيدة تبدأ بقملتين خبريتين وصفيتين تخبر عن ليال  الشلاعر 
بةد رحيل )الظَّاعنعين  /األحبة(، وه  ليال  متشاكلة ومتشابهة، طلوال ا تنقضل ، 

ال  الةاشللقين، كمللا يشللير المطلللع اللللي ابتللدأنا التحليللل بلله إلللى للللك، وا وهل  ليلل
يوقد عقة من للك ألّن طبيةة ليل الةاشقين طويل.  م ينتقل ليبين صلفات الله 
الليال ، مستخدماً أسلوة ااسلتةارة، ليضلف  صلفات إنسلانية عللى تللك الليلال ، 

مللا يريللده الةاشللق، وهلل  ضللد وهللّن ياللبعنَّ ويظهللرن  مللا ا يريللده الةاشللق ويخفللين  
ر بات الشاعر وطموحاته. وو  الا البيت كللك قنا  تام بلين كلمتل  )البلدر، 

 وبدراً( واألول او القمر حال اكتماله، وال ان  او وقه الحبيبة، إل يقول: 

 يلللبنَّ لللل  البلللدر الَّللللي ا أريللللده  -2
 

 ويخفلللللين بلللللدراً ملللللا إليللللله سلللللبيلا  
 

 لقناء، إل يقول: ووصل الظاعنين ويها محرم ا

 ومللللا شللللرع  بالمللللاء إاّ تلللللّكراً  -6
 

 لملللللاء  بللللله أالللللل الحبيلللللة نلللللزولا  
 

ملللللله لمللللللع األسللللللنَّة ووعلللللله -7  يحّرع
 

 ولللللللي  لظمللللللآن  إليلللللله وصللللللولا  
 

لللك يتساءل عن دليل يحقق له رؤية يقينية لضوء الصبا  ولةين  الحبيبلة 
 ؟ ومتى يتاشى ويلوة للك الليل ليتم الوصال ؟: 

   النُّقوم السَّائرات و يرالاأما و -2
 

للبا  دليلللا    لةينلل  علللى ضللوء الصَّ
 

 ألم يرم الا اللَّيل عينيلكع رؤيتل  -9
 

 وتظهللللللللر ويلللللللله رعَّللللللللة  ونحللللللللولا  
 
 

إن عول الشاعر )وليل الةاشقين طويل( و  مطلع النص، يوح  ويلمح إلى 
 : ( 1)مقاطع النصوص السابقة الت  عبرت عن ليل الةاشقين، كقول امرئ القي 

 عللللللل َّ بللللللأنواع الهمللللللوم ليبتللللللل    (2)وليل  كمو  البحر أرخ سدوله -44

                                                 

شر  القصائد التسع المشهورات، ألب  قةفر النحـا ، تحقيق: أحمد خطاة، القسـم األول:  (1)
 . 24-22. شر  المةلقات السبع، الزوزن : 159-162

 )سدل( .  2/122أرخى سدوله: أرخى أ وابه، ينظر: لسان الةرة: قزء  (2)
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لللا تمطَّلللى بصللللبه -45  (1)وقللللت لللله لمَّ
 أا أيُّهللا اللَّيللل الطويللل أا انقلللى -46
 ويالللللك مللللن ليللللل  كللللأنَّ نقوملللله   -47
 كللأنَّ ال ُّريللا علّعقللت ولل  مصللامها -42

 

ونلللللللللللاء  (3)أعقلللللللللللازاً  (2)وأردذ 
  (4)بكلكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللع 

 اإلصللبا  منللك بأم لللع  بصللبح  ومللا
 بكللللّلع مغللللار الفتللللل شللللدَّت بيلللللبلع 
 بلللأمرا  كتّلللان  إللللى صلللّمع قنلللدلع 

 

 

إن الله المةلقللة كتبهللا الشللاعر بةللد مقتلل أبيلله وتفللر  كنللده وتبللدد سلللطتها، 
وبللللك يكللون الليللل عامللة علللى الظلللم والهللرم، وهللو ليللل ياغللرع ا الشللاعر بللأنواع 

وطولله، وا يتزحلز  وا ينقلل  بلل الو بطل  الهموم، وقا م على صدره ب قله 
ال وان  و ابت النقوم، والصلبح عاملة عللى اانفلرا  واألملل، بمقابلتهلا ضلدياً 
مع الليلل، إا أنهلا تكسلر التوعلع ول  اللا السليا  وتتحلول إللى عاملة عللى الهلم 
واليللأ  متضللاورة مللع عامللة الليللل، إل يقللول امللرؤ القللي  )ومللا اإلصللبا  منللك 

 بأم ل(. 

 : (5)كما أّن صورة الليل عند المتنب  تتناص مع عول النابغة اللبيان 

 لهللّم  ، يللا أميمللة ، ناصللة ( 6)كلينلل -1
لللنق-2   ض  تطلللاول حتلللى عللللت للللي  بما
 ( 2)اللّيلل علازة اّملهع ( 7)وصدر  أرا -3

 

 وليلللللل  أعاسللللليه بطللللل ء الكواكلللللةع  
 ولللي  اللللي يرعللى النقللوم بآئللةع 
 تضاعذ ويه الحزن من كل قانلةع 

 

 

 

وليللل النابغللة )بطلل  الكواكللة( كنايللة عللن تطاوللله حتللى تلليقن الشللاعر بةللدم 
انقضائه وأن الصبح اللي يشير إليه بكناية )يرعلى النقلوم( للي  بمتلنف ، وهلو 
ليللل عللد نللال مللن الشللاعر بمضللاعفة الحللزن عليلله. وتتنللاص صللورة الليللل عنللد 

 : (9)المتنب  كللك مع عول أب  خرا  الهلل 

للبر أنّعلل  ا يللزال يهيقنلل أبللى  -5  الصَّ
للبح آنسللت ضللوءه  -6  وأنَّللى إلا مللا الصُّ

 

 مبيلللللت  لنلللللا ويملللللا خلللللا ومقيللللللا  
 عللللل َّ  قيلللللا ( 11)يةللللاودن  عطللللع  

 

 
                                                 

 3/511لمصدر نفسه: قزء تمطى بصلبه: امتد ب قل قسمه على صدر الشاعر، ينظر: ا (1)

 )صلة(.  461-2/459)مطا(. قزء 
 )ردذ( .  1153/ 1أردذ: أتبع، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (2)
 )عقز(.  2/691أعقازاً: مؤخرته، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (3)
 )كلل(.  3/291الكلكل: الصدر، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (4)
 . 42وزي عطوي: ديوان النابغة اللبيان ، تحقيق و (5)
 )وكل(.  3/972كلين : لرين  واتركين ، ينظر: لسان الةرة: قزء  (6)
 )رو (.  1251/  1أرا : أعاد، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (7)
 )عزة(.  2/763عازة امه: أي امه البةيد، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (2)
سكري، تحقيق: عبد الستار أحمد كتاة شر  أشةار الهلليين، أبو سةيد الحسن بن الحسين ال (9)

 . 3/1191ورا : قزء
 )عطع(. 121/  3عطع: طائفة من ظلم الليل، ينظر: لسان الةرة:   (11)



 51 

إن ليللل الهلللل  متصللل ومسللتمر، وللآخره يتبللع أوللله عطةللاً عطةللاً، يسللحق 
ه مترعباً الشاعر ب قله، ويهيقه وا مبيت له، إا أنه يصبر على ألاه ويتحمل وعة

 ال أر ألخيه عروة بن مرة، إل يقول مخاطباً زوقة أخيه أميمة: 

اع للتة أميمللة طلةتلل   -1  لةمللري لقللد ر 
 تقللللللول أراه بةللللللد عللللللروة اايللللللاً  -2
لللليتا عهللللده  -3  وا تحسللللبع  أنّعلللل  ت ن اس 

 

 وإنَّ  لللللللللوائ  عنلللللللللداا لقليللللللللللا  
 ولللللللك رزء  للللللو علملللللت قليللللللا 
 ولكلللنَّ صلللبري يلللا أمللليم قميللللا 

 

 

 

وما يؤكد اله الدالة الرواية الت  وردت ول  شلر  أشلةار الهللليين والتل  
ورد ويها ما يأت ، سوعال أبو عمرو: دخلت أميمة امرأة عروة بن مرة على أبل  
خرا  واو ياعة أبنه وقالت له: يا أبا خرا ، تناسيت عروة، وتركت الطللة 

ل ما  فلل عنلك، ولطللة عاتللك ب أره، ولهوت مع ابنك ! أما وهللا لو كنت المقتو
. ويتنلاص ليلل (1)حتى يقتله، وبكى أبو خرا  وأنشأ يقلول: )لةملري لقلد ...( س 

ريّ  ندا  الما ند ا بن حا  : (2)المتنب  مع عول الشاعر حا

تنللللااى الةللللرض ( 3)ولللل  ليللللل صللللول  -1
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللول  والطُّ

 لسللللاار  طللللال ولللل  صللللول  تململلللله  -2
 ليللللل  تحيَّللللر مللللا يللللنحطَّ ولللل  قهللللة   -3
ّكلللللللد  ملللللللا إن تازايلالللللللها نقو -4  مللللللله را

 

 كأنَّملللللا ليلللللله بالليلللللل موصلللللولا  
 كأنَّلللللله حيَّللللللة  بالسَّللللللوطع مقتللللللولا 
كأنّللللللللله ولللللللللو  ملللللللللتن األرض 
  (4)مشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكولا 

 كأنّمللللا االلللنَّ ولللل  القللللّوع القناديلللللا 
 

 

 

 

إن ليللل المللري ا متنللاه وممتللد الللزمن، يتململلل ويلله ويقةللله يتسللاءل عللن 
 ن  رته وتحقيله، متمنياً الظفر به، إل يقول: مخايل الصبح ا الصبح نفسه، ع

لبح  علد احلت مخايلله  -5  متى أرم الصُّ
للبح كفّعلل  إن ظ فعللرتا بلله -6  ا وللار  الصُّ

 

عللت عنلله السَّللرابيلا   ّزع  واللَّيللل عللد ما
ة  منلله وتحقيللـلا   (5)وإن بللدت  اللـرَّ

  

إن مقصللدية نللص المللري، التةبيللر عللن  ربللة الشللاعر ولل  بلللد )صللول(،  
 راعه ألحبته وربةه و  منطقة )الحزن(، إل يقول: وو

لولا   ( 6)ما أعدر هللا أن يدن  عللى شلحط   -7 ن داره صا زنا ممَّ  من داره الحا

                                                 

 . 3/1129كتاة شر   أشةار الهلليين: قزء  (1)
 . 612ديوان الحماسة، ألب  تمام، تحقيق: د. عبد المنةم أحمد صالح:  (2)
 )صول(.  2/495قزء  صول اسم موضع، ينظر: لسان الةرة: (3)
 )شكل(.  2/342مشكول: مرتبط، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (4)
 )حقل(.  1/576التحقيل: البياض و  القوائم، المصدر نفسه: قزء  (5)
 )شحط(.  2/277الشحط: البةد، لسان الةرة: قزء (6)
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 هللا يطللللوي بسللللاط األرض بينهمللللا  -2
بعا منه واو مأاولا     حتَّى يرم الرَّ

 

، أمللا الدالللة التلل  تحللول إليهللا ليللل المتنبلل  وستنكشللذ ولل  نهايللة المقدمللة
المنسللقمة مللع مقصللد القصلليدة، وسللنبينها ولل  حينهللا بةللد أن نحللدد التناصللات 
األخلرم ول  مقدملة عصليدة المتنبل ، وللو علدنا إللى المقدملة لوقلدنا أّن المتنبل ، 
 يصبر على ورا  )الظاعنين( اللين أطالوا ليله وهو حمول للنائبات، إل يقول: 

 ومللا عشللت مللن بةللد األحبَّللة سلللوةً  -3
 

 لنَّائبلللللللللات حملللللللللولا ولكنَّنللللللللل  ل 
 

 :(1)والا البيت كما أرم يتناص مع عول أب  صخر الهلل 

12-  ً  سلللللقياً لملللللا ايَّقلللللتع لللللل  حزنلللللا
 

 واضلللللت لللللله الةينلللللان بالسَّلللللقمع  
 

للللللللها  -13 ّمع للللللللتا حا ّمع  وللللللللو أنَّ ملللللللا حا
 

م ( 2)شللللللللةفاتا رضللللللللوم  أو لار 
 (3)بالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرمع 

 

 للللللله (4)لكللللللللن حتَّللللللى يختشللللللةن -14
 لتعنعللل  والقلللنُّ للللم تلللنهض بملللا حمَّ  -15

 

 والخللللق ملللن علللرة وملللن عقلللم 
صب اةا   ( 6)و  الشَّرمع ( 5)أبدا وا المع

ص ص
وبيللت المتنبلل  الاحللق يسللتخدم آليللة اإليقللاز ولل  تناصلله، وهللو إيقللاز لهللله 
األبيات السابقة عليه ألب  صخر الهلل ، الت  تدل على أن ما حمله الشاعر ملن 

برم( وا الخلق وا القن، وللو األحزان ا تحمله القبال )شةفات رضوم/لرم 
حملته لتةبت وخضةت لألحزان، وأل رعت السفن مع كونها و  أ مر مكان و  

 البحر، والمقصد الغائة و  اله الصور اإلشارة لشدة حبه لحبيبته، إل يقول: 
 

لللغ ذ   -31 بيلللد الّللللي ش 
 الفلللؤاد بكلللم  (7)

 كللللرة  مللللن آقلللللك لللللي  يفرقلللله  -32
 فلللللتع لنلللللا ملللللا وللللل  الحيلللللاة إلا ت لع  -33
لللللللًوم  -34  ولملللللللا بقيلللللللتع ليبقلللللللينَّ ق 

لللللّمع   لللللن  اله   ولللللر  الَّللللللي ألق لللللى مع
 إاَّ مليلللللللك النَّلللللللا  لو الحكلللللللمع 
 خيللللللر  وا للةللللللي  مللللللن طةللللللمع 

ع   سللمع   (2)بللين القللوانح ماضللرع  قع

ص
ص
 

                                                 

 . 2/973كتاة شر  أشةار الهلليين: قزء (1)
 )شةذ(.   2/327ينظر: لسان الةرة: قزءشةفات رضوم: أعال  قبل رضوم،  (2)
 )لرم(.  1/66لرم برم، أعال  الا القبل، ينظر: المصدر نفسه: قزء (3)
 )خشع(.  1/235يختشةن: يخضةن، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (4)
 )صبة(.  2/411المصباة: السفينة، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (5)
 )شرم(. 2/317، ينظر: المصدر نفسه:  الشرم: لقة البحر وعيل أبةد عةر البحر (6)
 )شةذ(.  2/326شةذ: أي بل  الحة أعما  علبه حتى أحرعه، ينظر: لسان الةرة: قزء (7)
 )ضرع(.  2/531مضرع: ملل، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (2)
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لعفللللللتا بكللللللم  -35  واسللللللتيقعن  أن عللللللد ك 
 

للللمع     لللمَّ اوةلللل  ملللا شلللئت علللن عع
ص

تخدم آلية الحلذ، ويحلذ األم لة الت  تصلور  قلل ونقد أّن بيت المتنب  يس
األحزان والهم اللي يحمله الشاعر )أبلو صلخر( ملوقزاً إيلاه بةاملة )النائبلات( 
مبقياً صيغة الحمل، واللي يتناسة مع طلول مقدملة عصليدة المتنبل  التل  تكتفل  
  بتلك اإلشارة لك  ينتقلل الشلاعر ملن المقدملة إللى الملتن. ويتنلاص علول المتنبل

 :(1)كللك مع عول قميل ب ينة 

 وملللا احلللدث النلللأيا المفلللّرع  بيننلللا -19
 

 سلللّواً ، وا طللول اقتمللاع  ت قالعيللا 
 

يشللير بيللت )قميللل( إلللى صللد  حبلله لمحبوبتلله وووائلله لللللك الحللة، التلل  
 يصفها بقوله:

عيلللةً  -2  اللل  الّسلللحر، إاّ أّن للّسلللحرع را
 

 وإنّ  ا أالف  لها ، اللدار ، راععيلا  
 

لللو تأملنللا بيللت المتنبلل  لوقللدناه يللوقز بيللت )قميللل( ولل  شللطره األول، و
متضللاوراً مللع دالتلله، والشللاعران مللن الةشللا  ويةبللران عللن موضللوعة الحللة 

 ويصبران على الفرا ،  م إن  أقد التناص كللك و  عول المتنب : 

 وإنَّ رحلللللياً واحلللللداً حلللللال بيننلللللا  -4
و  -5 إلا كللان شللمُّ الللرَّ

 أدنللى إللليكم  (2)
 

حيلللل   ووللل  الملللوت ملللن بةلللد الرَّ
 رحيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 
  (3)ولللا برحتنللل  روضلللة  وعبلللولا 

 

 

و  عصيدته ( 4)وهلان البيتان يتناصان ويتداخان مع عول أب  صخر الهلل 
 السابقة: 

للللللرُّ عينلللللل  والللللل  نازحللللللة  -16   (5)وياقع
 أن أرم الّلللي عللد أظاللنُّ أنة سللترم -17
للرم  -12 عللد كللان صا

 ولل  الممللات لنللا  (6)
 

لللللللمع مللللللا ا   للللللرُّ بةللللللين لي الحع  ياقع
 وضلللللح النَّهلللللار وعلللللال  اللللللنَّقمع 
للللرمع   وقةلللللت عبللللل المللللوت بالصُّ

 

 

 

واللي يدل على أن الشاعر )أبو صخر الهللل ( يكتفل  ملن وصلال حبيبتله 
برؤيته ما يظن أنها ستراه، وضح النهار و  الصبا  وعال  اللنقم ول  الليلل، إل 

ل لتة بللالقطع عبلل الممللات يقلر عينله بللللك، وإنة وارعتله وصلرمت ه ولل  الحيلاة وعقَّ

                                                 

 . 141-132ديوان قميل ب ينة:  (1)
  (. )رو 1/125الرو : نسيم الريح الشرعية، ينظر: لسان الةرة:   (2)
 )عبل(.  3/141القبول: ريح الصبا، ينظر: المصدر نفسه: قزء (3)
وأشار ابن وورقة و  كتابه الفتح على أب  الفتح، بأن البيت الخام  او كقول الهلل  و   (4)

 . 227البيتين الساد  والسابع عشر: 
 )نز (.  3/614نازحة: بةيدة، ينظر: لسان الةرة:   (5)
 )صرم(.  2/434مصدر نفسه: قزءصرم: عطع، ينظر: ال (6)
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اللي سليفر  بينهملا، ول  حلين أّن اللنص الاحلق للمتنبل  يسلتخدم آليلة الةكل ، 
ولليةك  ترتيللة األبيللات السللابقة، والبيللت الرابللع يتنللاص مللع البيللت ال للامن عشللر 
مبداً )الصرم( )بالرحيل( اشلتراكهما ول  مقلوم سلياع  واحلد، والو )الفلرا (، 

مةلله ولل  دالللة الةتللة علللى الحبيبللة، بللأن المللوت اللو رحيللل  للان  ولل  ويتضللاور 
الرحيل األول، ولمالا عقلت لنا بلالفرا  والرحيلل؟ أملا البيلت الخلام  ويتنلاص 

( متضاورا مع دالة ااكتفلاء ملن المحبوبلة بأيسلرع الوصلل، 17-16مع البيتين )
ـ)إلا(  يللر مبللداً الصللورة األولللى بصللورة  انيللة، مسللتخدماً أسلللوة الشللرط بلل

الةاملللة، والل  إلا بةللدتم عنلل  وا وصللال إا باللللكريات التلل  تهتللا  وللّ ع بشللم 
الرو  اللي يشبه عطر نسليمكم، ولا زاللت عنل  الروضلة اللكيلة وريلح الصلبا 

وتلكرن  بكم، إا أن النص الاحق يزيد ول  المةنلى بلدعاء ( 1)الت  تأت  بشلاكم
مقابلة ضدية مع الموت و  البيت الرابع، أي الت  تتقابل ( 2)الشاعر لنفسه بالحياة

 ً ، ويصلبح (3)وا زالت عنه الحياة لك  يتم وصل األحبة وا يلزداد بلالموت وراعلا
و  رحيلين، رحيل ظةن الظلاعنين ورحيلل الملوت. ويتنلاص البيلت الرابلع ملن 

 مقدمة عصيدة المتنب  مع عول قميل ب ينة و  عصيدته السابقة: 

فلللتا أن ألقللل-22  ى المنيَّلللة بغتلللةً لقلللد خع
 

يلا    وو  اللنَّف  حاقلات  إليلكع كملا اع
 

والشللاعر )قميللل ب ينللة( يخشللى المللوت ألنلله يبةللده عللن وصللال المحبوبللة. 
 ( 5):(4)ويتداخل البيت الخام  من مقدمة المتنب  أيضاً مع عول البحتري

بَّلللللةع كالَّملللللا  -11 نا ريَّلللللا األ حع را  ياللللللّكع
 

لللنعح  ملللن اللّيللللع   دع  ت لللن فَّ  وللل  قا  بلللارع
 

 والبحتري يتلكر األحبة الت  تصله بطيذ خيالها إل يقول:

 مع  الالكع ملن طيلذ الخيلال المةلاود  -1 
 

للللللدع    ألللللللمَّ بنللللللا مللللللن أوقلللللله المتباعع
 

ويتلللكر ريحهللم الطيبللة )ريَّللاام(، كلمللا تللنف  الللروض ولل  قللنح مللن الليللل 
 بارد، واللي يصفه: 

وضع يلانع  -9  وا زال مخضرٌّ من اللرَّ
 

ه بمحمّرع من النَّلورعلي 
لدع  (6)   (7)قاسع

 

 ويتناص عول المتنب  و  مقدمة عصيدته:
                                                 

. شر  المشكل من 277. الفتح على أب  الفتح: 62ينظر: الواضح و  مشكات شةر المتنب :  (1)

 . 3/212. شر  ديوان المتنب ، البرعوع : قزء255شةر المتنب ، ابن القطاع الصقل : 
 . 3/334دياة: قزء  ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري، تحقيق: د. عبد المقيد (2)
 . 255ينظر: شر  المشكل من شةر المتنب ، ابن القطاع الصقل :  (3)
. وأشار ابن وورقة بأنه أخل المةنى. 271أشار لللك القاض  القرقان  بأنه نقله وأحسن ويه:  (4)

 . 3/212. والبرعوع : قزء 3/96. والةكبري: قزء515وكللك الواحدي: 
 . 626-1/622ديوان البحتري: قزء (5)
 )نور(.  3/741النور: الزار، ينظر: لسان الةرة: قزء (6)
 )قسد(.  1/452قاسد: محمر، ينظر: المصدر نفسه: قزء (7)



 55 

 وملللللا شلللللرع  بالملللللاء إاَّ تللللللكُّراً -6 
مللللللله لملللللللع األسلللللللنَّة ووعللللللله -7  يحّرع

 

 لملللللاء  بللللله أالللللل الحبيلللللة نلللللزولا  
 ولللللللي  لظمللللللآن  إليلللللله وصللللللولا 

 

 

 : (1)مع عول الشاعر عبد هللا بن دارة

 أن نلل   ألللم تةلملل  يللا أحسللن النَّللا -1
 ولللللا تةللللللالينا وللللل  التَّنلللللائ  وإنَّنلللللا -2
 يللللللراه عريبللللللاً دانيللللللاً  يللللللر أ نَّلللللله-3

 

 وإن طللال اقللري ولل  لقائللكع قااللدا  
 وإيَّلللللاكع كالظَّملللللآن والملللللاء بلللللاردا 
للللدا   تحللللول المنايللللا دونلللله والمراصع

 

 

اللللي ياشللبّه نفسلله  –ويللدل الللا الللنص علللى أّن الشللاعر  )عبللدهللا بللن دارة( 
لحيلوللة  -الللي ياشلبّعهه بالملاء البلارد –ةده عن الحبيبة ووصلها مع ب –بالظمآن 

الموت والرعباء اللين يترصدون به دون الورود، واو قااد و  لقائها وإن طال 
ه لهلللا، إن بيتللل  المتنبللل  الاحقلللين  الهقلللر مشللليراً بلللللك لولةللله بهلللا وعملللق ودّع

عرين بالوصلل، يتضاوران مع اللنص السلابق )لةبلدهللا بلن دارة( ول  ر بلة الشلا
وأنّهما ظمآنان إا أن الموانع تمنةهملا ملن لللك اللورود وشلفاء  ليلل الظملأ، إا 
أنهمللا يختلفللان ولل  كللون المتنبلل  ي غاللصُّ بالحيللاة كلهللا التلل  يشللير إليهللا بةامللة 
)الماء(، تلك الحياة الت  لم يةشها سلوة كما أشار و  البيت ال اللث، والتل  تمنلى 

حبة، كما دل على للك البيت الرابلع، يغلص ويشلر  بهلا أن ا تفارعه لوصل األ
و   هع الحبيللة ووصللله اللللي يشللير إليلله بةامللة )المللاء( ال انيللة، )وشللم الللرَّ ت للل كُّرع لع
وا تراذ الماء( يهيقان اللكريات عليه، وهل  الهلواء الةليلل والملاء الةللة لله، 

ا، يحرمهلا )لملع وا  حياته الت  ا يحيا بدونها إا أنهلا ممنلوع ومحلرم ورودال
 األسنة( ووعها، وتلك كناية عن الحرة والقتال. 

إن الا السيا  سيقةلنا نتساءل ما عاعة عامة )لملع األسلنة( بلأقواء الله 
المقدمة ؟ وال وضةها بدل )المنايا والمراصد( و  النص السابق، ال او إبدال 

 اعتباط  أم عصدي ؟ متفاعل مع كلية النص أم  ير متفاعل؟ 

اللله األسللئلة تتضللاعذ بوصللولنا إلللى نهايللة مقدمللة القصلليدة ولل  سلليا  إن 
 ( والت  يقول ويها: 12-11األبيات )

ة الفقلر لقيلةً -11  لقيتا بدرة القلّلّ   
 ويوملللاً كلللأنَّ الحسلللن ويللله عاملللة  -11
 وما عبل سيذ الدَّولة إع َّلار عاشلق  -12

 

 شللللفت كمللللدي واللّيللللل ويلللله عتيلللللا  
 بة للت بهللا والشَّللم  منللك رسللولا 
 وا طلبللللت عنللللد الظَّللللام لحللللولا 

 

 
 

؟ يلل والحبيبلة؟ وملا عاعلة سليذ الدوللة باللوما عاعلة درة القللة بالمقدملة
 ؟ ن الليل عتياً؟ ومن ا  الحبيبةوكيذ يكو

                                                 

، محياً إلى الرسالة الحاتمية إا أن 137أشار لللك يوسذ البدية  و  كتابه، الصبح المنب :  (1)

د الرحمن ولي  عبد هللا كما أشار القول لم يوقد ويها، واللي اشتهر بـ)ابن دارة( او عب
 المحقق. 
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إن اله األسئلة تقةلنلا نسلتخدم آليلة التأويلل اكتشلاذ المقاصلد الغائبلة ول  
ورملوز وعاملات ول  نظلم  نظم النص الةميق، الت  تفسر ما  مض من صلور

الللنص الظللاار، إل يللتم التحللول الللدال  للةامللات المختلفللة، وكللللك يللتم إعطللاء 
 وظيفة قديدة للنصوص السابقة المتناصة. 

لللك أقد بةد اسلتخدام آليلة التأويلل أّن المتنبل  يزيلد ول  صلورته الشلةرية 
علن بقيلة وللك بإدخال شخصية سيذ الدولة و  أبياتله، وبلللك تختللذ صلورته 

الصور الشةرية بهله الزيلادة، والصلورة الشلةرية للمتنبل  يظهلر ويهلا عاشلقان، 
بالظاعنين، األول الةاشق المغلوة على أمره واو المتنب ، اللي يرمز لحبيبته )

(، وال ان  الةاشق المنتصر والو سليذ الدوللة، والبدر، واألحبة، وعين  الحبيبة
وضللوء ها الل  النصللر عللى األعللداء، )الللي عشللق النصلر ومحبوبتلله التلل  يةشلق

، نصلر سليذ الدوللة (1)( قميةها عاملات عللى النصلرالصبا  والفقر والحسن
على األعلداء/الروم، الللي يرملز لهلم بالليلل والظلام، وسليذ الدوللة كملا يصلفه 

 المتنب  بقوله و  خاتمة القصيدة: 

 عسلللماً وإنَّهلللا ( 2)ولللإن تكلللن اللللدَّوات-65
ن الدُّ -66  نيا عللى اللنَّف  سلاعةً لمن اوَّ

 

ؤام تلدولا   ( 3)لمن ورد الملوت اللزُّ

(4)  

 صلليلا ( 5)وللبيض و  الام الكملاة
 

 

ونصره للشاعر )المتنب ( على حساده اللي يرمز لهم الشلاعر )بالليلل(، إل 
 يقول:

 أعادم على ما يوقة الحةَّ للفتلى -57
 سلللللوم وقلللللع الحسَّلللللاد د اوع وإنَّللللله -52
 حاسللد  ولل  ملللودَّة  وا تطمةللنة مللن -59
 وإنَّللللللا لنلقللللللى الحاد للللللات بللللللأنف   -61
 يهلللون علينلللا أن تصلللاة قسلللومنا -61

 

 وأالللللدأا واألوكلللللار وعللللل َّ تقلللللولا  
 إلا حللللَّ وللل  عللللة  وللللي  يحلللولا 
 وإن كنلللللت تبلللللديها لللللله وتنيللللللا 
زايلللللا عنلللللداانَّ عليللللللا   ك يلللللر الرَّ
 وتسللللللم أعلللللراض  لنلللللا وعقلللللولا 

ص

ص
ص
 
 

تطاع أن ينتصذ للمتنب  من الليلل ويشلف  حزنله وسيذ الدولة او اللي اس
وألمه، و  حين أّن قميلع الةشلا  والشلةراء الللين سلبقوا المتنبل  للم يشلذع أحلد 
حزنهم كامرئ القي ، ولم ينتصذ أحلد لهلم ملن عبلل، وهلو الللي للم يطللة أحلد 

 عبله عند الظام لحواً:

 ولكنّلللللللله يللللللللأت  بكللللللللّلع  ريبللللللللة  -13
 

 لا تلللرو  عللللى اسلللتغرابها وتهلللو 
 

                                                 
 . 3/337ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء (1)

 )دول(.  1/1134الدوات: الغلبة والنصر، تدول: تصير، ينظر: لسان الةرة: قزء(2)(3)
 )كمى(. 3/299الكماة: األبطال المدققون بالسا ، ينظر: المصدر نفسه: قزء(3) 
 . 1/1159ول: ال أر، ينظر: المصدر نفسه: قزءلح(5) 
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( وااسلتفهام 9-2ول  البيتلين ) أسللوة نفل  النفل لهلا نقد المتنب  يسلتخدم 
بالهمزة يفيد اإلنكار، واإلنكار يشير إلى النف ، واو عد دخل على النفل  بلـ)ما(، 
وأصبح لدينا أسلوة نف  النف  اللي يفيد اإل بلات، وهلو يسلتفهم اسلتفهاماً إنكاريلا 

ه رؤية يقينية لضوء الصبا  ولةينل  الحبيبلة؟ داخاً على نف  ، عن دليل يحقق ل
ومتللى يتاشلللى ويللللوة للللك الليلللل ليلللتم الوصللال؟ أي بللللى رأم الليلللل عينيلللك 
وظهللرت ويلله الرعللة والنحللول، وهللو متلليقن بللأّن ولل  النقللوم السللائرات دليللل علللى 
ضللوء الصللبا ، ولةينلل  الحبيبللة، وعلللى عللرة الوصللال، وولل  البيللت التاسللع 

نه اإلنسان، والمستةار له الليل، والقرينة )الرؤية، والرعة، استةارة، والمستةار م
 والنحول(.

وكلللللك الشلللاعر انتصلللر بنصلللر سللليذ الدوللللة، إل أنّللله الللو الللللي سلللبق 
الشةراء/الحساد، و  مشاادة نصر سيذ الدولة عللى اللروم وتخليلد اللا النصلر 
ز بصوره الشلةرية عبلل  يلره ملن الشلةراء، ولهللا يقلول علن نفسله، بةلد أن حلا

 نصره ورقع بقصيدة شةرية مبدعة: 

 أنللا السَّللابق الهللادي إلللى مللا أعوللله -55
 وملللا لكلللام النَّلللا  ويملللا يريبنللل  -56

 

 إل القللللللول عبللللللل القللللللائلين مقللللللولا  
 أصللللللللول  وا للقائليلللللللله أصللللللللولا 

 

 

وللللك النصللر التلللاريخ  ولل  أرض الواعلللع تقسللد بهلللله الصللور الشلللةرية 
 الخيال مع الواعع. والةامات اللغوية و  نص يمتز  ويه

إن تشللكل عامللات الللنص وتوزيةهللا ولل  سللياعاتها وطبيةللة إيقاعلله الللداخل  
أعطى للنصوص السلابقة عيملة ووظيفلة قديلدة، وتشلكل )النصلر( بةاملات علدة 

(، وتكلرار مشلتقات 9-2وتكرار أسللوة نفل  النفل  )أملا.../ألم...( ول  البيتلين )
، والرؤيللة )ير/رؤيتلل ( ولل  البيللت الةللين )لةين /عينيللك( ولل  البيتللين نفسلليهما

التاسللع، واللقللاء )لقيت/لقيللة( ولل  البيللت الةاشللر، والقنللا  النللاعص بللين )القلللة / 
لقية( أكدت قميةها على تيقن الشاعر من رؤية النصر وقماله وحسنه، ولوبلان 

 الليل وانصهاره وتاشيه، وانفا  قمال الصبح، إل يقول: 

 ة  ويوملللاً كلللأنَّ الحسلللن ويللله عامللل-11
 

 بة للت بهللا والشَّللم  منللك رسللولا  
 

وبللك يختلذ عن ليل امرئ القي  وصباحه أيضا، وعن ليل النابغة وأبل  
خرا ، وبقية الشلةراء، كملا أن تشلكل عاملة النقلوم عنلد المتنبل  يختللذ علن 
بقيلة نقللوم الشلةراء، وهلل  )النقللوم السلائرات( التلل  تللوح  بقلرة انقللاء الليللل 

شفاء كمد الشاعر وحزنه، و  حين أّن نقوم امرئ القلي  وعتله، ولقيان الفقر و
  ابتة وصامتة: 
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للللها -47  ويالللللك مللللن ليللللل  كللللأنَّ نقوم 
 كللأنَّ ال ُّريَّللا عالّعقللت ولل  مصللامها -42

 

 شالللدَّت بيللللبالع ( 1)بكلللّلع مغلللار الف تللللع  
كتّان  ( 2)بأمرا 

 إللى صلّمع قنلدلع ( 3)
 

 

ا تفلار  الليلل عنلد حنلد  وا  كواكلة بطيئلة عنلد النابغلة ونقلوم  راكلدة 
المرم، كما أن إبداله عامت  )المنايا والمراصد( بةامة )لمع األسنة( ول  بيتله 
السابع، منح وظيفة قديدة للنص السابق متةلقة بالنص الاحق، وا  تأكيد دالة 
الحللرة والقتللال وأن الحبيبللة المنيةللة والمحللرم ورود مائهللا الل  النصللر القللل ، 

اإلبللدال مقصلللد متفاعلللل ملللع الللنص بوصلللفه نصلللا متلللرابط  وبللللك يكلللون لهللللا
 األقزاء.

إن الشللاعر )المتنبلل ( واع بللللك التوظيللذ للةامللات المختلفللة، ويسللتخدم 
كلمة )الةامة( ول  بيتله الحلادي عشلر، والحسلن عاملة عللى شل ء آخلر، والو 
النصللر، والشللم  رسللول الحبيبللة، أكللدت علللى انقللاء الليللل وتلليقن حصللوله 

 ي ا رية ويه، ألن سيذ الدولة أدرك  أره وشفى كمد الشاعر. الواضح الل

وعد استخدم لنظم الا المشهد  اث استةارات وتشبيهين ا نلين، وااسلتةارة 
األولللى الل  عنللدما قةللل الفقللر إنسللاناً يلتقلل  بلله، وعللد حلولله وأبقللى ازمللة مللن 

لليللل عتللياً، )اللقللاء(، أّمللا ااسللتةارة ال انيللة وهلل  قةللل ا واللولوازملله أو عرينللة، 
 والمستةار منه المحلوذ او اإلنسان، والمستةار له الليل، والقرينة )عتيل(.

سةن  ويه عامة (، والمشبه او  التشبيهونقد  األول و  عوله: ) ويوماً كأنَّ الحا
حسن للك اليوم والمشبه به او الةامة، وا  اإلشلارة التل  تلدّل الشلخص عللى 

وهو قةل الشم  رسول من الحبيبة، وعد حلذ األداة  أمر ما. أّما التشبيه ال ان 
 أي كأنها رسول، وعد حمل مةه بشارة اانتصار.

أّمللا ااسللتةارة ال ال للة واألخيللرة، وهلل  ولل  عوللله: ) وا طلبللت عنللد الظللام 
 منه او اإلنسان والمستةار له او الظام، والقرينة )لحول(. والمستةارلحول(، 

دملة عصليدة المتنبل  ملع نصلوص الشلةراء ومع كلل تللك التناصلات ول  مق
السابقين عليه اللين وظفوا  نائية الليل والنهار و  عصائدام إا أن  أرم أّن ليل 

 :(4)المتنب  وصبحه يتداخان كللك مع ليل أب  تمام وصبحه و  مطلع عصيدته

                                                 

 ) ور(.  2/1122مغار الفتل: حبل شديد الفتل، ينظر: لسان الةرة: قزء  (1)
 )مر (.  3/422األمرا : األحبال، ينظر: المصدر نفسه:  (2)
 )كتن(.  3/222الكتان: النبات المةروذ، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (3)
 . 412إليا الحاوي: شر  ديوان أب  تمام،  (4)
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م-1 ععر 
نّع  اللدُّموعا السَّلواوعك ( 1)  دارام مع

ت وللل  ظةلللنهم وحلللدوقه-2 لللر   م وإنة بك 
 

 وإن عاد صبح  بةدام والو حالعلكا  
 زيانللللةا ملللللن أحبابنلللللا وعواتعلللللكا 

 

 

إن األحبلللاة الللللين يلللدعو الشلللاعر )أبلللو تملللام( للللديارام بالسلللقية والخيلللر 
، (2)والبركة، ام عامة على )األراعم( والم وئلة ملن بنل  تغللة تلدعى الملالكيين

بسلنا سليفه  خرقوا على الممدو  )أب  سلةيد محملد بلن يوسلذ ال غلري(، وهتلك
 دقى اإلظام والظُّلم والصبح اللي أصبح حالكا على الشاعر، إل يقول: 

للللللّ ع األراععللللللم إنَّلللللله -7  أ لعكنعلللللل  إلللللللى ح 
للاً واشللربوه وللإنَّكم -2 للب ر  ضَّ  كلللوا الصَّ
 أتللاكم سللليلا الغللاة ولل  صللدر سلليفه -9

 

 من الطائر األحشاءع تهدم المآلعلكا  
 كا آ للرتم بةيللر الظُّلللمع والظُّلللما ب للارع 

 سناً للدقى اإلظلام والظُّللما ااتعلكا 
 

 

 

بر، (3)أ لعكنع  وةل أمر من أ لعك  بمةنى ب لّع  رسالت ، والمآلك: الرسائل ، والصَّ
كناية علن األسلد، أي أنله ( 5)، وسليل الغاة أي وتى الغاة(4)عصارة شقرة مرة

دعو الشلاعر )أبلو أدرك  أره منهم، إا أنه عفا عنهم لرحمته بهم وتقواه ولهللا يل
 تمام( بالسقية لديارام و  مطلع القصيدة، وو  للك يقول: 

21- ً  وللللللوا تقلللللاه علللللاد عيضلللللاً مفلَّقلللللا
 

يّعلللهع ب للليضا الخلللدور التَّرائلللكا   ادحع  بأ
 

، واألدحلل : الموضللع اللللي تضللع ويلله (6)والقلليض:  عشللر البلليض إلا تكسللر
لخللدور كنايللة عللن ، وبلليض ا(2)، والمفلللق المشللقق والمكسللر(7)النةامللة بيضللها

، أي لوا تقلاه لسلبى النسلاء ملن خلدوران، (9)النساء، والترائك  ير المتزوقات
وبسللبة للللك الةفللو والنصللر أصللبح اليللوم قملليا مقتبسللا حسللنه مللن حسللن وقلله 

 الممدو : 

سلللنع وقهللله    لللدا وكلللأنَّ اليلللوم ملللن حا
 

كا    وعللد ا  بللين البعلليضع والب لليةض ضللاحع
 

، وقد  لدا منتصلرا وورحلا ومقلاتلو (11)لخود والبيض: السيوذ، والبيض: ا
القللي  مةلله بأسلللحتهم مسللرورون بلللللك اانتصللار، والتللداخل يللتم بللين الليلللل 

                                                 

 )عرا(.  3/21القرم: السقية، ينظر: لسان الةرة: قزء  (1)
 . 412ينظر: شر  ديوان أب  تمام:  (2)
 )ألك(.  1/25ينظر: لسان الةرة: قزء (3)
 )صبر(.  2/415ينظر: المصدر نفسه: قزء  (4)
 )سلل(. 2/129ينظر: المصدر نفسه: قزء  (5)
 )عيض(.  3/211ينظر: لسان الةرة: قزء  (6)
 )دحا(.  1/954ينظر: المصدر نفسه: قزء  (7)
 )ولق(.  2/1122ينظر: المصدر نفسه: قزء (2) 
 )ترك(.  1/319ينظر: المصدر نفسه: قزء (9) 

 )بيض(.  1/296ينظر: المصدر نفسه: قزء  (11)
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 والصبح إا أن لكل نص سياعه الخاص به ومقصده المختلذ. 

 التناص اإليقاعي: 

إن الا التناص يةقبه تناص إيقاع ، ول يقاع دور ول  اسلتدعاء النصلوص 
  مخيلة مبدعها ومتلقيها ولإلا كانلت الكتابلة ضلد النسليان ولإن الشةرية السابقة و

ل يقاع دورا و  حفظ نصوص الشةر وتلكر دااتها واألصلوات اإليقاعيلة ال  
إل ا انفصللال بللين التةبيللر ( 1)س موسلليقى خيللال بقللدر مللا الل  موسلليقى صللوتس

ة ولل  والمضللمون واإليقللاع س يللرتبط ارتباطللا و يقللاً باألوكللار والمشللاعر المب و لل
واو س يساعد عللى تحطليم ( 2)النص والمنبة ة و  النسيج والةاعات بين دواله س

الفواصل بين شةورنا وشلةور الفنلان ويتليح لنلا اللدخول مةله ول  علالم شلةوري 
الللا الةللالم مللل ء باللللكريات والكلمللات واألصللوات والصللور السللابقة ( 3)واحللدس

أكانت حاضلرة أم منسلية وهل  المخزونة والمتراكمة و  لاكرتنا وشةورنا سواء 
تتداعى و  مخيلتنا بمقرد تلكر للك اإليقاع المرتبط بها، ولقد وقدنا أن اإليقلاع 
الخارق  لنص المتنب  متما ل مع أ لة اإليقاعات الخارقية لنصوص الشةراء 
السابقين المتةالق مةها وهو يتما ل مع إيقاع أبيات امرئ القي  من حيث اللوزن 

ر الطويل والروي، ويتما ل مع أبيات النابغة من حيث الوزن إا اللي ينتم  لبح
أن الا التةالق التما ل  ا يحرم من ااختاذ من حيث عدد ونوعيلة الزحاولات 
والةلللل الداخلللة علللى كللل بيللت للنصللوص التلل  تنللاص مةهللا المتنبلل  وللالبحر 

 . (4)سيطوعه_ التشكيل الشةري _ لمصلحته ولي  الةك س

ت األبيات الخمسة امرئ القي  الت  تصور صورة الليل إّن نصذ تفةيا
( تفةيلللة، ونصللذ تفةلليات األبيللات ال ا للة للنابغللة اللللبيان  21أتللت مقبوضللة )
( 6( تفةيللة أملا بيتل  أبل  خلرا  الهللل  ويحتويلان عللى )12قاءت مقبوضة )
 تفةيات مقبوضة. 

ات أدم إلللى علللة إن انةللدام الةلللل ولل  المقللاطع السللابقة وااكتفللاء بالزحاولل
األحللرذ المحلووللة وبقللاء أ لللة تفةللياتهم سللالمة وصللحيحة واسللتمرار بحللر 
الطويل متسما بطوله وببطء إيقاعله الللي ينسلقم ملع داللة تللك المقلاطع، ولبطء 

                                                 

 . 26الشةر كيذ نفهمه ونتلوعه، اليزابيث درو، ترقمة: د. محمد إبراايم الشو :  (1)
، 24إيقاع الحصار وحركية المقاومة، د. بشرم البستان ، مقلة الموعذ ال قاو ، الةدد  (2)

 . 111. وينظر: و  مةروة النص، د. حكمت صباغ الخطية )يمنى الةيد(: 52: 1999
 . 211نقاً عن: األس  النفسية ل بداع الفن  و  الشةر خاصة، د. مصطفى سويذ:  (3)
ا كلنا قو يا رسول _: عراءة إيقاعية، د. بشرم البستان ، مقلة آداة امية المتنب _ ما لن (4)

 . 157: 1992، 31الراودين، الةدد
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إيقاع أبيات امرئ القي  ينسقم مع التنفي  عن لاته وبث شكواه وآامه ويتاءم 
أساه عللى دوللة كنلدة التل  ونيلت بمقتلل مع  قل ليله اللي يوح  بحزن الشاعر و

أبيه حتى أن للك الشةور أ َّر  و  حركة روي عصيدته الت  أتت مكسورة لترمز 
انكسلار شللوكة عبيلتلله وتملز  أشللائها وهللو انكسلار لاتلل  واقتمللاع  وسياسلل ، 
وطللول إيقللاع البحللر الطويللل وبطئلله يللتاءم مللع طللول ليللل النابغللة وبللطء حركللة 

داللة حلزن الشلاعر الللي يرملز لله ملن خلال كسلر حركلة  كواكبه ويتواءم ملع
روي القصيدة، وينسقم مع  قل ليل أب  خـــرا  الهلل  وك رة امومه وواقةته 
بمقتللل أخيلله ويللتاءم مللع طللول صللبره علللى لاّلع األلم وترعبلله الفرصللة لألخللل 
ب لللأره، وهلللو صلللبر الحلللليم األبللل  وترملللز حركلللة روي عصللليدة )أبلللو خلللرا ( 

 ى عز للك الصبر  ير اللليل الخاضع وروةته. المرووعة إل

ول  حلين أّن األبيلات السلتة للمتنبل  ولقللد دخلل عليهلا زحلاذ القلبض وعلللة 
( تفةليات منهلا محلوولة، أي 7( تفةيللة منهلا مقبوضلة و )12الحلذ، وقاءت )

أن أك ر من نصذ تفةياتها وردت  ير سالمة وصحيحة، مما يؤدي إللى ك لرة 
اختصلار تفةليات أبياتله وسلرعة إيقاعهلا الللي ينسلقم ملع الحروذ المحلووة و

سلنع الفقللر  قلو القصليدة اللدال عللى انقلاء الليللل بةلد طولله وتشلاكله وبلزوغ حا
وقماللله بةللد الصللبر وحمللل النوائللة والبشللارة بفرحللة اانتصللار علللى األعللداء 
ت اله الدالة و  حركة روي القصيدة وقةلتها مرووعة لتر مز وقماليته مما أ َّر 

إلى استةاء الحق على الباطل وتحقق النصر للمسلمين بقيادة سيذ الدولة عللى 
 الصليبيين بقيادة الروم والدمستق.

 

 متن قصيدة المتنبي:

وإلا انتقلنا من المقدمة إلى متن عصيدة المتنب  لوقدنا أّن الا المتن يتناص 
هلا لتتواولق ملع مع الةديد من مقاطع النصوص السلابقة عليله، والتل  يحلول دالت

 دالة نصه ووظيفته، وقول المتنب :
 

ال  -15 للو  شللوائل ت شة
 ملللن تحتللله وصلللهيلا ( 2)لهلللا ملللر       الةقللارة بالقنللا( 1)

 

 :(1)يتناص مع عول بشار بن برد

                                                 

 )شول(.  2/324الشيل: الروع، ينظر: لسان الةرة: قزء (1)
 )مر (.  3/462المر : شدة النشاط، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (2)
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 والخيللللللل شللللللائلة  لشللللللّقع  باراللللللا -1
 

 كةقللللللارة  عللللللد روّةللللللت ألنابهللللللا  
 

وقودتهللا بقللوة اللللي يشللبه صللابة الخيللل والل  راوةللة أليالهللا ألصللالتها 
الةقارة السامة الت  تروع ألنابها للدغ األعداء، وبيت المتنب  الاحق يتناص مع 
اللا التشلبيه ملع حلوله األداة للتأكيلد عللى شراسلة )القلرد القيلاد( وعوتهلا، التل  

 : (2)رمى سيذ الدولة بها إلى األعداء عن طريق درة القلة، إل يقول

للللى رملللى اللللدَّرة  بلللالقرد القيلللاد إ-14
 الةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدا

 

لللللهام خيلللللولا    وملللللا علملللللوا أنَّ الّسع
 

مللع زيللادة عامللة )القنللا( علللى التركيللة التشللبيه ، وهلل  )شللوائل بالقنللا( 
ل شارة إللى تمرسلها عللى القتلال وعلرك سلاحات الحلروة لهلا، حتلى اعتادتهلا 

 ، ويتناص عول المتنب : (3)ومرحت ونشطت بها

وخاضلللت نقيلللع القملللع خوضلللاً -25
 كأنَّللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله 

 اا النّعيللران ولل  كللّلع مسلللك  تسللاير-26
 

بكللللّلع نقيللللع   
 لللللم تخضلللله كفيلللللا ( 4)

يار طلللولا   بلله القللوم صللرعى والللدّع
 

 

 مع عول النابغة اللبيان  و  عصيدته السابقة: 

  إلا مللا  للزوا بللالقي ، حلّللق وللوعهم-11
غللارام -11  يصللاحبنهم، حتَّللى يغللرن ما

 

 ، تهتلدي بةصلائةع طير  ( 5)عصائة 
للللللللاريات بالللللللللدّماء،  ، (6)مللللللللن الضَّ

ةع   اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدّوارع
 

 

إن الللا التنللاص اللو تنللاص تلميحلل  شللبه مسللتتر، إلا يللوم  عللول المتنبلل  
)تسللايراا( إلللى عللول النابغللة )يصللاحبنهم( إا أن الصللورتين مختلفتللان، وقللي  
عمرو بلن الحلارث الغسلان ، تصلحبه قماعلات وعصلائة طيلر قارحلة تتبةهلا 

تدربللة علللى الللدماء والقتلللى، وتهتللدي بهللا عصللائة أخللرم ضللارية ومتةللودة وم
لتيقنهم بنصره على أعدائه، أما قي  سيذ الدولة وخيله وهل  تسلايراا النيلران 

، ترالة الةلدو (7)و  كل طريق، لتصرع وتحلر  القلوم واللديار وتصلبح أطلاا

                                                                                                                            

. ولم يرد البيت و  3/339اء المةري: قزء. وأبو الة232أشار الصاحة بن عباد إلى سرعته:  (1)

ديوان بشار بل أورده المحقق و  الملحق مشيراً إلى المصدرين السابقين واو بيت مفرد: 
  .29-4/22قزء

 )قرد(.  433/ 1ألقرد: القصير الشةر من الخيل وهو األصيل منها، ينظر: لسان الةرة: قزء (2)
 . 3/339المةري: قزء  ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، (3)
 )نقع(.  3/522النقيع: دم القوذ خاصة، ينظر: لسان الةرة: قزء  (4)
 )عصة (.  2/791الةصائة: القماعات، ينظر: المصدر نفسه: قزء (5)
 )ضرا(.  2/532الضاريات: المتةودات، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (6)
 . 3/343 ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء (7)
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وتردعه من أن يةود مرة أخلرم، وهملا مشلتركان ول  مقلوم واحلد والو إرالاة 
نب  كللك يمتص صفات تللك الطيلور الكاسلرة الةدو وتيقن حدوث النصر، والمت

القارحللة الضللاريات والمتللدربات علللى دمللاء وق للث القتلللى، ليسللنداا إلللى خيللل 
سيذ الدولة وه  خيول ضارية تخوض و  نقيع األعداء ودمائهم المتدوقة وهل  

 مروضة على القتال والحروة. ويتناص عول المتنب :

 طلةلللن علللليهم طلةلللةً يةروونهلللا  -33
 

 رر  ملللا تنقضلللى وحقلللولا لهلللا  للل 
 

 : (1)مع عول السموأل بن عادياء

 وأيامنلللللا مشلللللهودة  وللللل  علللللديمنا  -15
 

ر  مةلومللللللة  وحقللللللولا    لهللللللا  اللللللر 
 

إن اللا التنلاص ظلاار، إل ينسللج عللى بحلر الطويللل نفسله وعاويلة المتللواتر 
وروي الام المضمومة، وهو ينقل ويستةير الشطر ال ان  بأكملله لشلطره ال لان  

أليللام المشللهودة( بطلةللة )خيللل سلليذ الدولللة( علللى أعدائلله، اخللتاذ مبللدا )ا
 المقصد، والسموأل يفخر بنفسه وعومه إل يقول: 

نلللللللللا أنَّلللللللللا عليلللللللللل  عديلللللللللدنا -3  تاةيّرا
 

 وقللللللللت لهلللللللا: إنَّ الكلللللللرام عليللللللللا  
 

أما المتنب  وهو يصذ عوة قي  سيذ الدولة وتمرسه باإل ارة على الةدو 
ا أن اللا التةلالق التملا ل  اإليقلاع  يتبةله تبلاين ملن حتى حفظ الةدو طلةاتله، إ

حيللث الزحاوللات والةلللل التلل  تصللية بحريهمللا _واللللي يشللكل بطلل  إيقاعهمللا 
وسرعته او دالة تراكية األبيات _ وبيت السموأل يلدخل زحلاذ القلبض عللى 
أربللع تفةلليات مللن تفةياتلله أي أن عللدد األصللوات المحلووللة منلله الل  أربةللة 

مللا يللؤدي إلللى بقللاء إيقللاع تفةلليات بحللره متصللفا بللالطول وعللدم أصللوات وقللط م
السرعة الللي يلتاءم ملع القملل ااسلمية الداللة عللى ال بلات وااسلتقرار والتل  
يتركة منها بيته الشةري والللي ينسلقم ملع داللة اإلخبلار بأمقلاد علوم الشلاعر 

هلا مقبوضلة ووخره بأوةال الكرام، أما تفةيات بيت المتنبل  وقلد قلاءت أربلع من
( أحلرذ أدت إللى 6وواحدة منها محلووة أي أن علدد األحلرذ المحلوولة ال  )

سرعة إيقاع البيت الت  تنسلقم ملع سلرعة خيلل سليذ الدوللة ول  اإل لارة عللى 
 األعداء والبط  بهم، ويتناص الشطر ال ان  من عول المتنب : 

 ووللل  كلللّلع نفللل   ملللا خلللاه ماللللة   -36
 

 للللولا وولل  كلللّلع سلليذ  ملللا خللاه و 
 

 مع عول النابغة و  عصيدته السابقة أيضاً: 

 وا عيلللة وللليهم  يلللر  أّن ساللليووهم  -19
 

 بهلللّن وللللول  ملللن علللراع الكتائعلللةع  
 

                                                 

. وعد أشار 19-11ديوان السموأل، صنةه أب  عبد هللا نفطويه، تحقيق: محمد حسن آل ياسين:  (1)

أبو الةاء المةري إلى سرعته اله وقةله من المقام المنتشر اللي ا يقال ويه إنه مسرو : 
 . 346-3/345قزء 



 64 

، إن الةاعلة التل  (2)، وعراع الكتائة: نلزال القيلو  (1)والفلول ا  ال لوم
تللربط بللين المقطللع الاحللق والسللابق الل  عاعللة تضللادية، عللن طريللق التحللول 

  اللي يحصل لةامة )الفلول( المشتركة بينهما، وهل  ول  المقطلع السلابق الدال
)للنابغة( عامة عللى القلوة والشلقاعة والقلرأة، لورودالا ول  سليا  الملد  بملا 
يشبه اللم، باستخدام ا الناوية للقن  الت  نفت عنهم أي عية  ير أن ااست ناء 

، لعياسلن د  إلليهم قةل القارئ يتوعع إسلناد عيلة ملا إلليهم، إا أن ال لا التوعلع ياكس لرا
 صفات أخرم تةمق وصلفهم بالشلقاعة والبسلالة، وسلبة  للوم سليووهم وولولهلا، 
عللراع الكتائللة والقيللو  الةظيمللة إشللارة لتمرسللهم بللالنزال وعللدم تهيللبهم مللن 
األعداء، أما الفلول و  السيا  الاحق )للمتنبل ( وتتحلول إللى الضلد ملن الداللة 

ل على الضلةذ والتةلة، الللي يسلنده لقميلع سليوذ قلي  سليذ السابقة، إل تد
 الدولة لك رة القيو  الت  نازلها، ما خا سيفه اللي ا ين لم.

إن التناص و  الا البيت ا يقتصلر عللى دالتله بلل يشلمل إيقاعله اللداخل  
المتم للل بالتقمةللات الصللوتية المرتبطللة بتلللك الدالللة، وتكللرار حللرذ )الللام( _ 

_ ول  بيلت المتنبل   (3)اته ااستةاء والقهر واو من صفات القوةاللي من صف
الاحق او نتيقة لتةالقه مع الحرذ نفسه و  بيت النابغة السابق، إل يتكلرر ويله 

( مرات وهو يشكل حروين ملن حلروذ كلملة )وللول( المشلتركة بلين البيتلين، 4)
متللك أعللى ( ملرات وهلو ي11و  حين يتكرر و  تراكية بيت المتنب  الاحلق )

نسبة تكرر وتقملع ملن بلاع  الحلروذ مملا يقةلله يرملز لداللة ملا، تنسلقم ملع 
دالة القصيدة، وهو يرمز لدالة عوة سيذ الدولة وامته وعزمله ووخاملة مكانتله 
وصرامة سيفه واستةائه واستةاء سيفه عللى أقناسلهما ملن البشلر والسليوذ، 

 ويتناص عول المتنب : 

كم طللول القيللو-49  عللللل ٌّ شللللروة  للقيللللو  أكللللولا       وعرضللهاأ للرَّ
 

 : (4)مع عول أب  نؤا  و  بيتيه ال الث والرابع 

ضللتاكام -1 ح  م 
 أا وخللللوا ملللن ناصلللح  بنصللليةع   يللا أاللل مصللر مللودَّت   (5)

                                                 

 )ولل(.  2/1131ينظر: لسان الةرة: قزء  (1)
 )عرع(. 65/ 3سه: قزء ينظر: المصدر نف (2)
ينظر: المفيد و  شر  عمدة المقيد و  النظم والتقويد، الحسن بن عاسم المرادي، تحقيق: د.  (3)

 . 116عل  حسين البواة: 
. وأشار ابن بسام 371-371ديوان أب  نؤا ، تحقيق: د. بهقت عبد الغفور الحدي  :  (4)

ب  ينظر إلى البيت ال الث وقط من عول . إلى أن المتن3/116. والةكبري: قزء 96النحوي: 
 أب  نؤا  ولم يشر إلى البيت الرابع. 

 )محض(.  445/ 3محضتكم: صدعتكم وأخلصت لكم مودت ، ينظر: لسان الةرة: قزء  (5)
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 وا ت بللللوا و للللة الّسللللفاهع وتركبللللوا  -2
 ولللإن يلللك بلللاع  إولللك ورعلللون وللليكم  -3
 رمللللللاكم أميللللللر المللللللؤمنين بحيّعللللللة   -4

 

 يلللرع  (1)حلللام  الظَّهلللرعللللى حلللدّع ص
كالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوةع   ر 
 وللإنَّ عصللا موسللى بكللّذع خصلليةع 
وةع  لللللرا  أكلللللول  لحيَّلللللات اللللللباد ش 

ص

 

 

والللان يدان على تحلير أال مصر من الخرو  عن طاعة )الخصية(، 
مقابا بين سفههم ودسائسهم وسمومهم الت  ينف ونها وبين إوك سحرة ورعون 

عوته وعوة عصا موسى ومةقزتها، الت  وما عملوه، وبين عدرة الخصية و
أ رام كونها عصا و  ظاار األمـر إا أنها انقلبت إلى حية عظيمة تأكل ما 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) : يأوكون، عال

من السحر، ( 3)، واإلوك او الكلة(2)(ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

محوا والمقطع الاحق يتداخل مع المقطع السابق ومع اآلية الكريمة أيضاً، 
 كماالدالة إلى اإلشارة إلى عوة سيذ الدولة الت  تخر  الةادة وتأت  بالغرائة 

 يشير لللك عوله: 

 ولكنَّللللللله يلللللللأت  بكلللللللّلع  ريبلللللللة   -13
 

 تلللرو  عللللى اسلللتغرابها وتهلللولا  
 

وهو يسحق قيوشهم ويحطم  رورام، ويتم كللك المقابللة: بلين علل  وبلين 
لللروم وبللين إوللك سللحرة ورعللون والمقابلللة بللين قيللو  اعصللا موسللى والحق/

والباطللل، ووعللع الحللق أصللبح عيانللاً وبطللل مللا كللانوا يصللنةون، ويتةللالق عللول 
 المتنب : 

  (4)وإن تكن األيَّلام أبصلرن صلولها  -52
 

 وقللللد علَّللللم األيَّللللام كيللللذ تصللللولا  
 

 مع عول أب  تمام و  عصيدته السابقة: 

لللل   -17  وملللا تتلللرك األيَّلللام ملللن الللو آخع
 

كا وا تأخلللل األيَّللل   ام ملللن الللو ت لللارع
 

وهلللو يتضلللاور مةللله وللل  داللللة علللوة المملللدو  وتمكنللله ملللن أعدائللله، ولللللك 
بتشللخيص األيللام التلل  الل  عامللة علللى الللزمن الحاضللر، وفلل  الصللورة األولللى 
تبصر األيام صولة سليذ الدوللة عللى أعدائله لتلتةلم منله، وول  الصلورة ال انيلة 

خللله ا تتركلله ومللن يتركلله ا تغللدو األيللام مطيةللة ألبلل  سللةيد ال غللري، ومللن يأ

                                                 

 وحد حام  الظهر: كناية عن السيذ.  (1)
 . 112-117سورة األعراذ: اآليتان  (2)
  )أوك(. 1/75ينظر: لسان الةرة: قزء  (3)
 )صول(.  2/495صوله: و به على الةداء وعتلهم ، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (4)
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 تأخله. ويتداخل الشطر األول من عول المتنب : 

 أعادم على ما يوقة الحةَّ للفتلى -57
 

 وأالللللدأا واألوكلللللار وللللل َّ تقلللللولا  
 

 : (1)مع عول البحتري 

لُّ بهللللللا  -11  إلا محاسللللللن  الاَّتلللللل  أادع
 

!؟  را  كانت لنوب  ، وقل ل : كيذ أ عتللع
 

ات التل  يراالا البحتلري ملن محاسلنه كالمشلية واللي يشلير إللى أن الصلف
 والشقاعة والحرية والكرم إل يقول: 

حلت بين هملا! -4  عالت: مشية  وعشق  را
 وملللا الفقيلللر الّللللي عيَّلللرتع آونللللةً  -6

 

 ولاك  وللل  لاك  لنلللة  للللي  ياغتفلللرا  
لللرا  فت قع ملللان إللللى األحلللرار ما  بلللل الزَّ

 

 

يةتلر عن لنوبه تلك، مشليرا  يرااا  يره من النا  عيوبا ولنوبا له وكيذ
 بللك إلى اختال تصورات عومه وعصره، إل يقول: 

ي وسللن   -11 للةرع أعوامللاً لوع  أااللزُّ بالّشع
 

للليذع ملللا   باوا بالسَّ لللرع وللل  القهلللل للللو ضا
وا   شلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةرا

 

الاحللق للمتنبلل  وهللو يللوقز البيللت السللابق ولل  شللطره األول،  أمللا البيللت
ومشلليرا أيضللا إلللى الصللراع متضللاورا مللع دالللة اخللتال تصللورات عصللره 

 ااقتماع  والنفس  اللي يةانيه ويخوضه مع حساده. ويتناص عول المتنب : 

 شللريك المنايللا والنفللو   نيمللة   -64
 

 ( 2)وكلللللُّ ممللللات  لللللم يمتلللله  لللللولا  
 

 مع عول أب  تمام و  عصيدته السابقة:

لللللٌّ   طع  علللللى اآلقللللال حتَّللللى كأنَّلللله ( 3)ما
 

كا لصرذع المنايا و  النُّفو  شارع    ما
 

وهما يتضاوران و  شراكة الممدو  للمنايا ول  صلروها لنفلو  أعلدائهم إا 
أن الصورة األولى تقةل أبا سلةيد ال غلري كأنله مشلارك للمنايلا، مشليرا لتمكنله 
من أعدائه. أما الصورة ال انية الاحقة، وه  تقةل سليذ الدوللة شلريكا للمنايلا، 

لم يشارك به، خيانلة و للوا ملن المنايلا، بل تقةل الموت اللي يصية أعداءه و
أي أنها متةدية على  نائمه، مشليرا بلللك لشلدة تمكنله ملن أعدائله اللروم وبلللك 
يختلللذ مقصللد المقطةللين، ويمكللن القللول أن التةبيللر عللن النصللر اللو المقصللد 
الغائللة ولل  مقدمللة عصلليدة المتنبلل  والظللاار ولل  متنهللا، واللو اللللي تولللدت منلله 

نظمهللا الةميللق، واللللي ربللط أقللزاء الللنص المختلفللة علللى  داات القصلليدة ولل 
                                                 

. وأشار أبو الةاء المةري 952-953/ 2ديوان البحتري، تحقيق: حسن كامل الصيرو : قزء (1)

 . 3/352لللك: قزء 
 ) لل(.  2/1112الغلول: الخيانة، ينظر: لسان الةرة: قزء  (2)
 )طل (.  2/612ل، ينظر: المصدر نفسه: قزء مطل: مشرذ على اآلقا (3)
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 مستوم نظمها الظاار بةاماته ورموزه وصوره. 

إن تنللاص عصلليدة المتنبلل  التلل  اخترنااللا ولل  الللا المبحللث مللع النصللوص 
الشةرية الخارقيلة للشلةراء السلابقين عليله ملن عصلر ملا عبلل اإلسلام المتم لل 

والةباسلل  األول، الفحللول ملللنهم  بالةصللر القللاال  ومللرورا بالةصللر األمللوي
والمقللللين، أعطلللى لنصوصللله وظيفلللة إبداعيلللة واللل  إحلللدم وظلللائذ التةالقلللات 
النصية، إل بصهره لنصوص الشةراء الفحول السلابقين عليله وتللويبها وتحويلل 
دالتها وإعطائها عيمة قديدة ي بت بلللك عدرتله اإلبداعيلة ومقدرتله عللى تقلاوز 

قديلد، والشلاعر بمواقهتله للملوروث الشلةري  نصوصهم وتخطيها وإبداعها من
المخزون و  لاكرة التاري  يضع نفسه أمام احتكام نقدي خطير بقدر ملا الو ملد 
حضاري إل أن عظمة للك الموروث لها سلطان مهيمن عد يستحول على الشاعر 
ويحتويه، وعد يطمسه تماما، وهو أمام تحد كبير و  أن ي بت لاتيتله اإلبداعيلة أو 

 يستطيع إ بات للك.أن ا 
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 المبح  الثاني

 التناص الخارجي النثري الجزئي

 

ونقصد به عاعة نصوص المتنب  الشةرية بالنصوص الن رية السابقة عليه 
أو المةاصرة له  ير المنتمية لنتاقه اللات ، سواء أكانت نصوصاً دينية أم أدبية 

بحث النصوص الدينيلة أم علمية أم ولسفية ...ال . وسنخص بالدراسة و  الا الم
والفلسفية حسة، إن الا النوع من التةالق كشذ عنه عدد من النقاد القدامى ول  
شةر المتنب  إا أن دراساتهم قاءت و  نطلا  دراسلة السلرعات، اكتفلت بتةيلين 

االلتم ( 1)مصللدر الللنص مللن دون بيللان داات للللك التةللالق، وللأبو عللل  الحللاتم 
طو طالي  بوصفها نصا ولسفيا مشةا، و  عصائد بتةيين تأ ير أعوال الحكيم أرس

، تابةه ول  لللك الةكبلري ول  شلرحه وبلاك ير الحضلرم  الللي سلمى (2)المتنب 
تلللك الةاعللات بللـ)عقد الحكللم( وعنللى بلله س أن يللنظم الشللاعر ن للرا: عرآنللا كللان أو 

، وسللمى د. محمللد منللدور (3)حلدي اً أو حكمللة أو ملل اً ا علللى طريلق ااعتبللا  س
ملية بااستيحاء وأبةد نصوص المتنب  عن السرعة، إل رأم أن س المتنب  اله الة

لم يأخل الحكمة بلاتها ليصو ها بيت شةر، وإنما بقيت و  نفسه آ لار ملن علراءة 
ا يسلللتطيع أن يخصصلللها بمكلللان مةلللين أو زملللن مةلللين وعلللادت إليللله الحكلللم 

وعل  ول   كلكريات ممحوة المةالم وصا ها شةرا، وو  وع  أحيانا، ومن  ير
 . (4)أ لة األحيانس

 وأقمت هذا املبحث على قسمني: 

 النصوص الدينية.  -1

 . النصوص الفلسفية -2

                                                 

ينظر: مناظرة بين أب  الطية المتنب  والحاتم ، تحقيق: د. حسن محمد الشماع، مقلة كلية  (1)
 . 294-273: 1976-1975، 4اآلداة، مقلد 

ينظر: تنصيص اآلخر و  المصطلح والنظرية والتطبيق، حاتم الصكر، ضمن كتاة  (2)

  الشةر الةرب  المةاصر: الحلقة النقدية و  مهرقان قر  ال الث )المؤ رات األقنبية و
 . 22-21عشر، مقموعة بحوث( تقديم: ليلى شرذ وأكرم مصاروة، تحرير: وخري صالح: 

 . 357تنبيه األدية:  (3)
 . 174النقد المنهق  عند الةرة، د. محمد مندور:  (4)
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 . النصوص الدينية: 1

حظ  النص القرآن  بالنصية األوور من اله الةاعات النصلية، وا  لرو 
و  للك، وهو المصدر األول من مصادر المةروة اإلنسلانية عللى وولق المنظلور 

فه الركن األول من أركان الوح  اللي تأت  بةده السنة المطهرة اإلسام  بوص
المسلللم ولل  بللاكورة طفولتلله وحياتلله، وهللو منقللو   وهللو المةللين اللللي ينهللل منلله

وحاضر و  لاكرته ولاكرة أمته، وضا علن تنلوع مةاروله ملن عصلص وأم لال 
ي وأحكام عقائدية ووقهية وصلور تصلويرية ليلوم القياملة وإعقلازه البا ل  اللل

 يتمتع به واللي يغري الشةراء بااعتبا  منه. 

 أ. مقام المسيح، نسج داؤد، جنة آدم، غربة صالح: 

 : (1)وقصيدته الت  مطلةها

للللللتا شللللللهيد   -1  كللللللم عتيللللللل  كمللللللا عاتعلة
 

 ببيلللللاض الطُّللللللى وورد الخلللللدودع  
 

تتناص مع أربع  عصص دينية وا  عصة المسيح وداؤد وآدم وصالح 
والسام(، وقصة المسيح عليه السام تشير لةدة أحداث )عليهم أوضل الصاة 

وداات مختلفة، وأحدا ها ملكورة و  القرآن الكريم من عبل وادته وبةداا، 
مرورا ببة ه بالمةقزات إلى روةه وأامها: حدث مةاداة اليهود له والتآمر على 

ل  صلبه وعتله، إا أن هللا عز وقل روةه وأوعع الشبه على من خانه الل ي أاخع
لعة  بداً منه _ ألنه الحدث الموظذ و  سيا  النص الشةري للمتنب _ ( 2)وصا

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )ويقول هللا عز وقل و  للك: 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

واله الدالة تختلذ مع دالة الرواية الموقودة و  ( 3)(ک ک ک گ گ گ

 . وعتلهبصلبه  عدد من األناقيل الت  تقر

وانا نتساءل ما اللي دعا الشاعر إللى التنلاص ملع مقطلع ملن أحلداث الله 

                                                 

 . 24-22ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :  (1)
. مع األنبياء و  القرآن 216-3/157نظر: قامع البيان و  تفسير القرآن، الطبري: قزء ي (2)

 . 332-316الكريم، عفيذ عبد الفتا  طبارة: 
 . 157سورة النساء: من اآلية  (3)
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 القصة و  نصه الشةري إل يقول: 

 ملللللا مقللللللام  بلللللأرض نخلللللللة إاَّ  -12
 

 كمقللللللام المسلللللليح بللللللين اليهللللللودع  
 

باستكشاذ سيا  النص وبتحليل مكوناتله اللغويلة وبااعتملاد عللى التأويلل 
ة بالمتن، لك  نصل إلى دالة للك التناص يمكلن أن وبالكشذ عن عاعة المقدم

نقول إن الحبيبة ا  عامة عللى الرؤيلة التل  ير لة الوصلول إليهلا ول  واعةله 
 وحياته إل يقول: 

 علل  عزيللزاً أو مللت وأنللت كللريم   -26
 ا كمللللا عللللد حييللللت  يللللر حميللللد   -22
للزَّ ولل  لظللى ولر اللللُّلَّ  -29  واطلللة الةع

 

  (1)نللودع بللين طةللن القنللا وخفللق الب 
 وإلا ملللللللتَّ ملللللللت  يلللللللر وقيلللللللدع 
 ولللللو كللللان ولللل  قنللللان الخلللللودع 

 

 

 

واو ا يتوكأ على أحامه وماضيه بل يةي  ويةمل لحاضلره ولهللا يقلول 
 : 

 ا بقلللوم  شلللروت بلللل شلللرووا بللل  -32
 

 وبنفسلللللل  وخللللللرت ا بقللللللدودي  
 

ولكن الحبيبة و  الا النص على الر م من قمالهلا وسلحراا، الللي يصلفه 
( صلادة عنله والاقرة لله، أي أّن انلاك بلون بلين الرؤيلة أو 16-1األبيلات )و  

 الحلم اللي ير ة و  الوصول إليه وبين الواعع اللي يةيشه إل يقول: 

 أيَّ يللللللللوم  سلللللللللررتن  بوصلللللللللال  -17
 

 لللللللم ترعنلللللل   ا للللللةً بصللللللدودع  
 

وانا ينكشذ مقصد تناصه الللي يريلد أن يضلفيه عللى عصلة عيسلى عليله 
نصه، واو إحداث المقابلة بين: مقام الشاعر بأرض نخلة اللي  السام و  سيا 

يبغلل  تحقيللق رؤيتلله ويهللا ووصللل حبيبتلله الصللادة عنلله، وبللين مقللام المسلليح بللين 
 اليهود الكائدين له والصادين عنه واو يبغ  تبلي  كام هللا عز وقل لهم.

الللي والمسيح عليه السام، عامة على الخيلر وإزاللة الظللم والفسلاد، وهلو 
يمسح الةلل واألوقاع ويلابها، إا أن اليهلود _ والم عاملة عللى الغلدر ونكلث 
الةهود وعتلل األنبيلاء كملا يشلير القلرآن الكلريم _ للم يسلتقيبوا لدعوتله باسلت ناء 
الحواريين، بل سةوا لقتله وصلبه، وروةه هللا عز وقل من دار الةلداوة إللى دار 

 السام. 

إللى داللة مقلام الشلاعر بلين أالل أرض نخللة،  إن دالة الا المقام تنسحة
اللين لم يتفاعلوا مع أوكاره وللم يحقلق مبتغلاه ويهلا، للللك رحلل ملن أرض الللل 
وااقر إلى أرض الةز، وإن كان دائما يقطع الباد ونقمه وحظه و  نحو  إا 

                                                 

 262/ 1الخفق: اضطراة الش ء الةريض، البنود: األعام، ينظر: لسان الةرة: قزء  (1)

 )بند(. 267/ 1)خفق(. قزء 
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 أن امته و  سةادة دائمة إليمانه بما يفةل، إل يقول: 

 مللللللل  أبلللللللداً أعطلللللللع اللللللللباد ونق-23
 

تللل  وللل  سلللةودع   مَّ  وللل  نحلللو   واع
 

 واو متحصن بقوته وطاعاته الداخلية إل يقول: 

 مفرش  صلهوة الحصلان ولكـلـ  -19
 ألملللللللة  واضلللللللة  أضلللللللاة  داص  -21

 

 عميصلللل  مسللللرودة  مللللن حديللللدع  ـــنَّ 
دع   أحكملللللللت نسلللللللقها يلللللللدا داؤا

 

 

ڌ ڌ  ) :متناصاً بللك مع عصة داؤد عليه السام، محيا إلى عوله

گ گ گ ڳ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڎ

ۆ ۆ )  : وعوله( 1)(ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 . (2)(...ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

وا  سبحانه وتةالى أان لداؤد عليه السام الحديد بكيفية ما لةمل السابغات 
، المقدرة و  سرداا وصنةها ونسقها كرعائق وحلقات (3)واللبو  وا  الدروع

يسر استةماا وأك ر مرونة على القسم وه  متقنة الصنةة لتكون أ( 4)متداخلة
إكراما له، إن الا المقطع أو القزء من ( 5)ومحكمة النسج ا تنفل الرما  منها 

القصة يأخل بةدين داليين و  نص الشاعر ومفر  الشاعر وعميصه الللان 
حصان يوحيان بالنةيم والنةومة واألمان وااطمئنان وااستقرار اما صهوة ال

، (7)مسرودة من حديد صفاتها واضة سابغة( 6)وألمة )درع( ملتئمة الصنةة 
، وه  من نسج (9)، داص أي لينة ملساء(2)أضاة أي امةة وبراعة وصاوية

داؤد، دالة على متانتها وعوتها وإحكامها كما تشير إلى حيطة الشاعر وحلره، 
لقهل والكيد، وقد آتى هللا وكللك تدل على تحصنه بالحكمة والةقل ضد السفه وا

                                                 

 . 11-11سورة سبأ: اآليتان  (1)
 . 21سورة األنبياء: من اآلية  (2)
 )لب (.  3/335)سب (. قزء  91/ 2ينظر: لسان الةرة: قزء  (3)
 )سرد(.  2/131ينظر: المصدر نفسه: قزء  (4)
. و  ظال القرآن، سيد عطة: 527/  3/127ينظر: تفسير القرآن الةظيم، ابن ك ير: قزء  (5)

 . 6/635زء ، ق552/ 5قزء 
 )ألم(.  3/322ينظر: لسان الةرة: قزء  (6)
 )وضض(.  1115/ 2ينظر: المصدر نفسه: قزء  (7)
 )أضا(.  1/71ينظر: المصدر نفسه: قزء  (2)
 )دلص(.  1/1112ينظر: لسان الةرة: قزء  (9)
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كم بين  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ) النا  لرقاحة عقله عال تةالى:داؤد الحا

ڤ ڦ ڦ ) : ، وآتاه الحكمة عال(1)(...ی ی ی ی جئ 

، والمقصد من للك كله اإلشارة إلى حلره من كيد (2)(ڦ ڦ ڄ

 ، ولهلا يستفهم مستنكرا من عيشه الا: نخلةأعدائه وتآمرام عليه و  أرض 

 وضللل  إلا عنةللت مللن الدَّاـللـ أيللن-21
 

لللللللل التَّنكيلللللللدع    ـلللللللـر بةلللللللي   مةقَّ
 

إن الشاعر ا يقنع بتلك القناعة السلبية، وإنما يصر على تحقيق رؤيته ولو 
 كانت صةبة المنال، إل يقول: 

 واطلة الةلزَّ ول  لظلى ولر الللُّلَّ  -29
 

 وللللللو كلللللان وللللل  قنلللللان الخللللللودع  
 

اضية مع قزء من عصة آدم عليه ويتناص الا البيت بصورة خفية اوتر
السام لبةد الةاعة بينهما وهو تناص ملاة  ير تلميح  أو ظاار، إل يصهر 
البيت الاحق و  وضائه حدث ابوط آدم من القنة نتيقة لمةصيته وإطاعته 
عدوه، مما أدم إلى تحول المكان من قنة نقاء إلى مكان مةصية وأضفى للك 

ن مكان الغواية وإن كان و  قنة ا يظمأ ويها وا الحال إلى ضرورة اانتقال م
يةرم إلى أرض متةبة مقهدة، بةد توبته ليبدأ حياة قديدة عزيزة _ مع حلره 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) : من عدوه _ بنور من هللا عز وقل عال

ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے ے

ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

                                                 

 (. 26سورة ص: اآلية ) (1)
 (. 21سورة ص: اآلية ) (2)
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 .(1)( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ڍ )وإن كان المكوث و  القنة يم ل السةادة والهناء وعدم الشقاء 

وبحدوث الغواية والضال تتحول القنة إلى اوان  ( ڍ ڌ ڌ ڎ

حل ومللة، وإن كان الخرو  منها يم ل الشقاء واتباع الهدم ينف  للك الشقاء وت

والشاعر يتضاور مع تلك ( ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)الةزة والهداية 

الدالة، ويهبط من أرض نخلة ويسكن لظى قهنم ما دامت حياة الةز اناك ويلر 
 و باته على موعفه.  عزمهقنان الخلود ما بر  اللل يستحول عليها، مشيرا إلى 

 إن صللراع الشللاعر مللع مقتمةلله واقرتلله المسللتمرة بللين البلللدان تشللةره
 بالغربة و  وطنه إل يقول و  خاتمة القصيدة: 

لللللللة  تلللللللداركها اللــلللللللـ  أنلللللللا وللللللل  أمَّ
 

 ـللللها  ريللللة  كصللللالح  ولللل   مللللودع  
 

والنص يقابل مقابلة تشبيهية بين: الشاعر و  أمته و صالح و   مود، وللك 
ألن صالح و  تضاد مع عومه  مود، وهو يضمر الحة لهم ويسةى لصاحهم 

، عال (2)أنهم ما خا طائفة منهم يضمرون له الةداء والقتلو  الدنيا واآلخرة إا 

     ( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ 

 . (3)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

والشاعر و  تضاد كلللك ملع مقتمةله، مملا يقةلله يةلي  ول  وطنله وبلين 
عتراضلية أاله  ريبا  ير مؤتلذ مةهم، وقلبه على أمته الت  يلدعو لهلا بقمللة ا

أن يتداركها هللا بالصلا  وال  ول  اخلتاذ وتنلاعض مةله إل تضلمر لله الةلداء 
والحسد، والنص الاحق يمنح للمقطع السابق دالة قديلدة  يلر مصلر  بهلا ول  
سيا  أحداث القصة القرآنية، وإنما يستنبطها الشاعر منها. إن تلك الةاعات ملع 

سماء األنبياء والرسل أو الت  ا يحيل النصوص القرآنية الت  يحيل إليها بلكر أ

                                                 

  (.123-117سورة طه: اآليات: ) (1)
. سيكولوقية القصة و  القرآن، د. التهام  نقرة 112-92ينظر: مع األنبياء و  القرآن الكريم:  (2)

 :327-334. 
 . 76-75سورة األعراذ: اآليتان  (3)
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 إليها، منحت النص الاحق بةدا عصصيا دينيا أ رت دالته الشةرية. 

 ب. األمانة والقرآن والجبال: 

 :(1)ويتناص عوله

للللت صلللمُّ القبلللال الَّللللي بنلللا -4  وللللو حّمع
 

 ( 2) للداة اوترعنللا أوشللكت تتصللدَّعا  
 

 م بصهراما وتلويبهما تلويبا مع آيتين من سورة القرآن الكريم، إل يقو

ۋ ۅ ۅ ۉ ) :شبه مستتر تلميحيا، وقوله )حملت( يلمح إلى عوله

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ڈ ژ ژ ) :، ويلمح عوله )أوشكت تتصدع( إلى عوله(3)(ۇئ

 (...ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ .

، أما عوله (4)

أن هللا عز وقل )صم القبال( ويلمح لآليتين مةا، واآلية األولى تدل على 
عرض األمانة وا  التكاليذ والواقبات وخاوته و  األرض بتطبيق شرعه، 
على السماوات مع امتداداا واألرض مع حقمها والقبال مع شموخها وايبتها 
وأبين حملها إشفاعا من قالها، وحملها اإلنسان مع عدم كماله _ المتم ل بظلمه 

، أما اآلية ال انية وتشير بصورة (5)وقهله وضةفه_امتاكه الةقل واإلرادة
تم يلية إلى حقيقة القرآن الةظيم ومنزلته عند هللا عز وقل، ولو أنزل على قبل 

إلنسان ا يخشع أصم صلة لرأيته خاشةا وخاضةا متصدعا ومتهدما، وما بال ا
 . (6)للكر هللا عز وقل

سللبة ولل  إن اللاتين اآليتللين تحمللان ولل  طياتهمللا مقللابات داليللة كانللت ال

                                                 

 واو من عصيدته الت  مطلةها:  (1)
 حشاشاااااااة نفااااااادَّ ود عااااااات ياااااااوم ود عاااااااوا 

 
ن ين  أ شااااااااااااايّ ع    ااااااااااااااع   فلااااااااااااام أدر أي  الظ 

 
 . 163-161تنب ، تحقيق: الخزرق : ديوان الم      
 )صدع(.  2/412تتصدع: تتشقق وتنهار، ينظر: لسان الةرة: قزء  (2)
 . 72سورة األحزاة: اآلية  (3)
 . 21سورة الحشر: من اآلية  (4)
 . 619-6/617ينظر: و  ظال القرآن: قزء  (5)
أولى ما عيل و  آيات . تفسير القرآن الةظيم المسمى 2/42ينظر: و  ظال القرآن: قزء (6)

 . 22التنزيل، رشيد الخطية الموصل : 
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 قمةهما و  للك الحيز الشةري وا : 

 القرآن                    األمانة

 قبل                     القبال

 حملها               لخشع وتصدع )التشخيص(  أبت

إن دالتهمللا تتغيللر زيللادة ونقصللانا لتغيللر المقصللد ولتحولهمللا مللن نظمهمللا 
ن الةاعة متضاورة بين النظمين، عائملة الدال  القرآن  إلى نظم دال  شةري، إ

علللى آليللة الحلللذ واإليقللاز، منتقللة صللورة شللةرية، مندمقللة مللع حيللز الللنص 
الشللةري، اللللي يضللف  علللى اآليتللين السللابقتين وظيفللة مختلفللة ولل  سلليا  نصلله 
الشةري، وهو يأخل من الصورة األوللى ااسلم المةرولة القملع )القبلال( والفةلل 

لن هللا( و الفةللل الماضلل  )حملهللا( ويحلللذ بقيللة أقللزاء الصللورة المضللارع )ي حمع
( ملع  ب لل  القرآنية، وينقل من الصورة ال انية ااسلم الواعلع حلاا )متصلدعا( للـ )ق 
صاحة الحال الواعع مفرداً نكرةً، وكللك يأخل حرذ اامتناع امتناع )لو أنزلنا 

زء الرئي  و  ... لرأيته...( ويحلذ بقية أقزاء التركية، والقبل اللي كان الق
الصلورة التشخيصلة القرآنيلة ال انيلة، وقللزءا ملن الصلورة التشخيصلية التخيليللة 
األولللى، يقةللله الشللاعر _ بةللد اختيللار المةروللة القمللع منلله _ قللزءا رئيسللا ولل  
صللورته الشللةرية التشخيصللية، التلل  أورداللا بأسلللوة اامتنللاع امتنللاع )ولللو 

ل للت( وةللل مللاض  مبنلل  للمقهللول _ بةللد أن ّمع كللان مضللارعاً وماضللياً مبنيللاً  حا
ل يحللاء ببةللد  مقهلول المصللدر عللام بتحميلهلا وإلضللاوة صللفة التةظلليم  -للمةللوم 

على الحمل، أملا عولله )صلم القبلال( وهلو تأكيلد عللى صلابتها وايبتهلا، وعولله 
)اللي بنا  داة اوترعنا( إشارة للحالة الت  أصية بها من األلم وتوديع اللنف ، إل 

 يقول: 

 نف   ودَّعت يوم ودَّعوا  (1)اشةحش -1
 

لللللللاعن ينع أشللللللليّععا    وللللللللم أدرع أيَّ الظَّ
 

 وإشارة لقلبه اللي أصبح على قمر من شدة الحزن: 

حشلللاي عللللى قملللر  لكلللّ    -3
ملللن  (2)

 الهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم 
 

وعينلللاي وللل  روض ملللن الحسلللن  
 ترتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعا 

 

 وإشارة لما أصابه من اللوعة والحرعة والتوقع: 

للللللللللللع   .................................. -2  والتَّللللللللللللاع الفللللللللللللؤاد المفقَّ
 

 ولطول ليلته الت  باتها، وعنده سم األواع  من علة ما يتقرعه: 

                                                 

 )حش (.  1/644بقية النف  ورو ، ينظر: لسان الةرة: قزء  (1)
 )لكا(.  1/1173لكى: مشتةل، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (2)
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  (1)ويلللا ليللللةً ملللا كلللان أطلللول بتُّهلللا  -9
 

عا    وسللمُّ األوللاع  علللة مللا أتقللرَّ  
 

وهللو يةبللر عللن عظمللة موعللذ الفللرا  اللللي مللر بلله وخللاض تقربتلله وشللدة 
والت  تصبح البديل عن عظملة األمانلة التل  حملهلا اللوعة الت  اعتصرت علبه، 

اإلنسان وعظمة القرآن اللي أنزل على البرية قمةاء و  الصورتين القرآنيتين، 
والللا مللن خيللال الشللةراء ومبالغللاتهم، )ولللو حملللت ... أو شللكت تتصللدع( أسللى 
وحزنا، وكيذ واو شلاعر مرالذ الحل  والمشلاعر، أا يللوة وينصلهر شلوعا 

 !؟. 

 يوسف:  ج. قميص

 : (2)ويتناص عوله 

هع   كللللللأنَّ كلللللللَّ سللللللؤال  ولللللل  مسللللللامةع
 

 عملليص يوسللذ ولل  أقفللان يةقللوةع  
 

مع دالة القميص و  عصة يوسذ عليه السام، واللي يمللك  لاث داات 
 حاوة به: 

 تشير إلى الحزن والمأساة وابيضاض الةينين، عال هللا سبحانه  األوىل:

ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )وتةالى: 

ې ې ې ې ى )...)3((ڑ ک ک ک ک

 . (4)(ى

او دليل على براءة يوسلذ ملن تهملة إرادة السلوء ألالل الةزيلز،  الثانية:

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  .....):علللال

                                                 

 )بتت(. 1/155بتها: أي أنقطاع طيذ الحبيبة عنه ومفارعته إياه، ينظر: لسان الةرة: قزء  (1)
 من عصيدته و  كاوور والت  مطلةها:  (2)

 حمللللر الحلللللى والمطايللللا والقابيللللةع     ملللللن القلللللألر وللللل  زّيع األعاريلللللة
 

 . 51-24ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :      
 . 12سورة يوسذ: اآلية  (3)
 . 24سورة يوسذ: من اآلية  (4)
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 ( ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

(1 ). 

الدالللة ال ال للة: اللو عامللة للفللر  والمسللرة وارتللداد البصللر ليةقللوة عليلله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): ة الللروابط األسللرية، عللالالسللام وعللود

 . ( 2) (...پ پ ڀ 

إن النص الاحق يمتص دالتين من داات النص السابق، ليةطيها وظيفة 
قديدة، وأما أن يدل القميص و  النص الاحق على مدلول المد  وتشير الةاملة 
إلللى صللفة مللن صللفات )كللاوور( والل  )األريحيللة(، وسللروره وورحلله يشللتد بللأي 
سؤال من إنسان يطلة نواله، وهو شلفاء لله ملن األحلزان كشلفاء عمليص يوسلذ 

. وإملا أن يلدل عللى الللم والنقلد، وكلل سلؤال يقلع ول  مسلامةه (3)ألقفان يةقلوة
يقةله و   م وضنك كقميص يوسذ و  أقفان أبيله لملا قلاؤوا عليله بلدم كللة 

وهل  دالللة  وابيضلت عينلاه مللن الحلزن. ودالللة البيلت تحتمللل اإليقلاة والسلللة،
تمويهيللة، وأ لللة نصللوص المتنبلل  ولل  كللاوور تحتمللل الللوقهين، والمقصللد مللن 

 اختيار القميص دون  يره لتةدد دالته _ كما بينا _ و  نصه القرآن . 

 د . جنة آدم:

 : (4)ويتناص عوله 
 

ان  حصلللللان  -17 لللللةةع بلللللوَّ  يقلللللول بعشع
 أبللللللللوكم آدم  سللللللللنَّ المةاصلللللللل  -12
 وقلللللللت إلا رأيللللللت أبللللللا شللللللقاع  -19

 

ةلللللانع    أعللللن اللللللا يسلللللار إللللللى الّطع
 وعلَّمكللللللللللم مفارعللللللللللة القنللللللللللانع 
 سلللللوت عللللن الةبللللاد ولا المكللللانع 

 

 

 

مع تخطيط وحبكة عصة آدم عليه السلام علن طريلق اإلحاللة كملا ول  الله 
 الخطاطة: 

 الوسط )الةقدة(                                     الوسط )الةقدة(

)نتيقلللة لر بتللله بالطةلللان                    )نتيقلللة لمةصللليته يفارعهلللا (  
 يفارعها( 

                                                 

 . 27-26سورة يوسذ: من اآليتان  (1)
  .96سورة يوسذ: من اآلية  (2)
 . 4/52ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء  (3)
 . 363-359ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :  (4)
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 بداية                      النهاية                     النهاية                          بداية 

 دخول الشاعر          بلوغه أرض              يهبط إلى                      دخولحدث  

 شعب بوان             عضد الدولة           األرض                   آدم الجنة           

إن عددا من صلفات القنلة التل  دخلهلا الشلاعر ملا ال  إا تقليلة وإطنلاة 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ): تخييل  لةدد من أوصاذ قنة آدم عليه السام ول  عولله

 (ک ک گ گ گ گ     ڑ ک ک

، وا تضحى تتحلول إللى أربةلة (1)

 عوله و  المطلع: أبيات، األول 

يب لللاً وللل  المغلللان   -1 لللةةع طع  مغلللان  الّشع
 

ملللللانع   بيلللللع ملللللن الزَّ  بمنزللللللة الرَّ
 

للا (2)والمغان  ا  المنلازل ان طيبلة المنلازل وال  تاف ضَّ ، ومنلازل شلةة بلوَّ
، (3)بيع على  يره من الفصول واألزمنلةعلى  يراا من المنازل كما يافضَّلا الر

 ا يضحى ويها، وأما بقية األبيات وتتم ل و  عوله: وقواا الربية  قةل اإلنسان 

  لللللللدونا تلللللللنفض األ صلللللللان ويهلللللللا 
 وسللللرت وعللللد حقللللبن الشَّللللم  عنّعلللل 
 وألقللللللى الشَّللللللر  منهللللللا ولللللل   يللللللاب  

 

 عللللللى أعراوهلللللا م لللللل القملللللانع  
لللياء بملللا كفلللان    وقلللبن ملللن الّضع
 دنللللللللانيراً تفللللللللرُّ مللللللللن البنللللللللانع 

 

 

 

وهلل  تحقللة عللن الشللاعر حللر  إن اللله القنللة ك يللرة األ صللان والخضللرة،
الشم  وتقية له من ضيائها بما يكفيه، وتنفض األ صان صلباحا عنلد  دوتله 

تألللؤاً ولمةانلا، ويلقل  المشلر  ( 6)خيله م ل القمان( 5)ندااا على أعراذ( 4)ويها
من خال أ صانها و   ياة الشاعر دنلانيرا ملن الللاة والفضلة شلديدة البريلق 

، كملا إنهلا لقمالهلا (7)وتأللئه، وه  تفلر ملن البنلانوا  استةارة لضوء الشم  
وطية اوائها ونداوة قوالا، ا يصلية الشلاعر حلر الشلم  ويهلا ولا يضلحى، 

 وأما عدم الظمأ والقوع ويصفه بقوله: 

                                                 

 .119-112سورة طه: اآليتان  (1)
 ) نا(.  2/1124ينظر: لسان الةرة: قزء  (2)
 . 4/332ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء  (3)
 . 339-332/ 4ب  الطية المتنب ، المةري: قزء ينظر: شر  ديوان أ (4)
 )عرذ(.  2/747واو الشةر اللي و  مقدمة رأ  الفر ، ينظر: لسان الةرة: قزء  (5)
 )قمن(.  1/516القمان: حة من وضة يشبه اللؤلؤ، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (6)
 )بنن(.  2/269البنان: أطراذ األصابع، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (7)
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 لهلللللللا  ملللللللر  تشلللللللير إليلللللللك منللللللله  -2
 تصلللللللُّ بهللللللا حصللللللااا ( 1)وأمللللللواه   -9

 

 بأشلللللللربة  وعفلللللللن بلللللللا اوانللللللل   
 ن  صللليل الحللل  ولل  أيللدي الغللوا

 

 

، وماؤاللا أمللواه متدوقللة قاريللة، (2)و مراللا أشللربة بللا أوان لرعتلله ونضللقه
تصلللوت حصلللااا بقريانهلللا تصلللويتا عللللبا كةلوبلللة )صلللليل الحلللل  وللل  أيلللدي 

(، إن حة الشاعر ألرض عضد الدولة او نتيقة لكونها كملا يصلفها ( 3)الغوان 
 بقوله: 

 أروض النَّللا  مللن تللرة  وخلللوذ  -27
لللت -36 ح   عللللوة الةشلللق ويهلللا  وللللو طارع

 

 وأرض أبلللل  شللللقاع  مللللن أمللللانع  
 لملللا خاولللت ملللن الحلللد  الحسلللانع 

 

 

مما قةله يغادر شةة بوان مختارا طريق الشدائد والطةلان، والله الرؤيلة 
تةد مةصية تةلمها من آدم عليه السام و  رؤيلة حصلانه الللي صلوره بصلورة 

قول ...وقلت...(، ورؤية تشخيصية واللي يتحاور مةه بصيغة الحوار المباشر )ي
 ، إل يقول: (4)حصان الشاعر مخالفة لرؤيته إلصابته بداء الحران

ب للللت -4  ورسلللللاننا والخيلللللل حتَّلللللى ( 5)ط 
 

خشيت وإن كرمن من الحلرانع  
(6 ) 

 

والشاعر يتةلم من آدم عليه السلام مفارعلة القنلان والهبلوط ملن مكلان إللى 
لخللود _ التل  أ لوم بهلا أبللي  آدم مكان آخر، لتحقيق ما يصبو إليه من حيلاة ا

عليه السام _ وللك بطللة مةلال  األملور دون أدناالا، وك يلراً ملا أكلد الشلاعر 
علللى موضللوع الهقللرة طلبللا للمةللال  ولل  شللةره. إن الللا التنللاص يةطلل  لللنص 

 الشاعر بةداً دالياً عصصياً مما ي ري دااته الشةرية ويك فها. 

 هـ. النفد ووسعها: 

 : (7)له ويتناص عو

 ومفتلللر   قلللاران داراملللا الةملللرا   لر اللللنَّف  تأخلللل وسلللةها عبلللل بينهلللا -5
                                                 

األمواه: قمع علة للماء اللي أصله )موه( وبدلت الهاء امزة، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (1)

 )موه(.  3/551
 . 4/341ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء  (2)
 ) نا(.  2/1125الغوان : وا  المرأة الت  استغنت بقمالها، ينظر: لسان الةرة: قزء  (3)
 . 325/ 4المتنب ، البرعوع : قزء  ينظر: شر  ديوان (4)
 )طب (. 2/571طبت: استمالت القلوة، ينظر: لسان الةرة: قزء  (5)
 )حرن(.  1/621الحران: عدم اانقياد، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (6)
 من عصيدته الت  مطلةها:  (7)

 وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر   أطاعن خيالً من فوارسها الدهر 
 . 143-141وان المتنب : الخزرق : دي      
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) : مع عوله

، إن اآلية الكريمة واردة و  سيا  التخفيذ عن المسلم ( 1)(.....ۉ ې 

والرحمة به، وه  تدل على أن هللا عز وقل، ا يكلذ اإلنسان وا يأمره بش ء 
ته وعدرته، وإن النف  محاسبة على وةلها ولها ما كسبت من الخير وو  طاع

ڇ ڇ  .....) (2)وعليها ما اكتسبت من الشر، وا  ناسخة لآلية الت  سبقتها

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

، أما البيت الشةري المتناص مع اآلية الكريمة (3)(ک گ گ گ گ

ار(، وهو يطاعن خيا )نكرة( واعع ضمن سيا  صراع الشاعر مع الزمن )الد
 أحد ووارسها او الدار، )وحيدا( لي  مةه إا الصبر، كما يشير المطلع: 

 أطلللاعن خلللياً ملللن ووارسلللها اللللدَّار -1
 

وحيللللداً ومللللا عللللول  كلللللا ومةلللل   
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبرا   الصَّ

 

 والسامة مازمة له، إل يقول: 

 وأشللللقع منّعلللل  كلللللَّ يللللوم  سللللامت   -2
 

 أملللرا وملللا  بتلللت إاَّ ووللل  نفسلللها  
 

وكللك مةه التقربة، وهو متمر  )باآلوات والشلدائد( حتلى تركهلا تتسلاءل 
 متةقبة، إل يقول: 

سلللت باآلولللات -3  حتَّلللى تركتهلللا ( 4)تمرَّ
 

 تقول أمات الموت أم لعر الللُّعرا  
 

والشاعر يخاطة لاته بأسلوة التقريد ويأمراا بأن تلر النف  تأخل وسةها 
اة، و  خوض للك الصراع للوصول إلى المقلد، إل وطاعتها عبل وراعها اله الحي

 يقول: 

6-  ً  ( 6)وعينللةً ( 5)وا تحسللبنَّ المقللد زعّللا
 

ومللللا المقللللد إاَّ السَّلللليذ والفتكللللة  
 البكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرا 

 

                                                 

 . 226سورة البقرة: من اآلية  (1)
 .1/342ينظر:  تفسير القرآن الةظيم، ابن ك ير: قزء  (2)
 . 224سورة البقرة: من اآلية  (3)
 )أوذ(.  1/131اآلوات: األخطار والمهالك، ينظر: لسان الةرة: قزء  (4)
 عق(. )ز 2/33الخمر، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (5)
 )عين(.  2/214المغنية، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (6)
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ولهلللله اللللنف  طاعلللة كامنلللة ا يسلللتهان بهلللا، يمكلللن أن تملللأل الةلللالم إبلللداعاً 
 وعظمة. 

 و. زي اإلحرام:

ض األحاديلث النبويلة والو عليلل، إّن نصوص المتنب  تناصت كللك مع بة
 : ( 2)الت  مطلةها( 1)إل يتناص النص /النتفة

 إلللى أّيع حللين  أنللت ولل  زّيع محللرم  -1
 

 وحتَّللى متللى ولل  شللقوة  وإلللى كللمع  
 

لرقل سأله س ما يلب  المحرم من ال يلاة ؟ علال : ا  مع عول رسول هللا 
والللي ( 3)  وا الخفلاذ سيلب  القميص وا الةمائم وا السراويات وا البلران

يشير إلى محظورات اإلحرام، واإلحرام او نية الدخول و  النسك والةبلادة ملن 
، ومقصلد ( 4)أعمال الحج والةمرة، إل يحرم على المحرم ما كان حلاا ملن عبلل

الا الحلديث توقيله المسللم ألداء شلةائر الحلج بفرائضلها وسلننها واابتةلاد علن 
 بد خاضةا ألوامر هللا عز وقل ونواايه.محظوراتها لك  يصبح الة

و  حين أقد أن الا المفهوم تتغير دالته بانتقاله من نظامه الدال  السلابق 
إلى نظام دالل  آخلر الو الشلةر ولتغيلر مقصلده إللى مقصلد آخلر خلاص بلنص 
المتنب  الشةري، إل يتحول من دالة التقرد والتنسك   عز وقل وبيان ضةذ 

ه لخالقلله واابتةللاد عللن المحظللورات، إلللى دالللة التحللريض اإلنسللان واحتياقلل
والحث على القيام ومواقهة المواعذ الشديدة بحزم وعدم الخشية من الموت و  

، واللا ملا يلدل عليله ااسلتفهام ااسلتنكاري ول  البيلت الشللةري ( 5)سلاحة القتلال
للان بةده، والمتنب  يستنكر على نفسه الا الخضوع، ويؤكد الا المةنى البيتان ال

والللان يدعوان إلى التللل بلالموت ول  سلاحة القتلال كاسلتةلاة قنلى النحلل ول  
الفم، وعدم الرضلوخ للظللم والشلقاء، وإملا الحيلاة الكريملة أو الملوت ول  كراملة 

 وعز، إل يقول: 

2-  ً مللا  مع تمللللت وتقللللا  اللللللُّلَّ  يللللر مكللللرَّ   وإاّ تمللت تحللت السُّلليوذ مكرَّ

                                                 

وا  ما دون األربةة أبيات، وما كان دون الةشرة أبيات إلى األربةة يسمى مقطوعة أو عطةة،  (1)

 . 129-1/122وما كان عشرة أبيات وقاوزاا تسمى عصيدة، ينظر: الةمدة، ابن رشيق: قزء 
 . 312: ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق  (2)
 . 114: 2التا  القامع لألصول و  أحاديث الرسول، الشي  منصور عل  ناصذ، مقلد  (3)
 . 621-671،  655-1/654ينظر: وقه السنة، السيد سابق: المقلد  (4)
 . 1/54ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء  (5)
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 و لللللللللة وا قلللللللللاً و بلللللللللة ماقلللللللللد   -3
يللرم المللوت ولل  الهيقللا قنللى النَّحللل ولل    

 الفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمع 
 

 النصوص الفلسفية:. 2

إن تةريذ الفلسفة أمر يشل عن اإلقماع لمفاايمها المتةلددة، إا أننلا يمكلن 
أن نةروهلللا بملللا يناسلللة بح نلللا اللللا بأنهلللا األسلللئلة المتصللللة بلللالظواار الكونيلللة 

اإلنسلان بهلا، والتل  نحلاول  والطبيةية وعاعة تللك الظلواار ويملا بينهلا وعاعلة
 . ( 1)الة ور على إقابتها

إن وع  الشاعر بفلسفة عصره قةله يوظذ قزءا منها و  نصه الشةري 
واو بللك ينقلهلا ملن نظمهلا اللدال  الفلسلف  إللى نظمله اللدال  الشلةري، وهل  
تتحللول مللن تةاعبيللة اللغللة الن ريللة إلللى تكراريللة وتما ليللة اللغللة الشللةرية علللى 

 وم الصوت  المكون إليقاعها اللي يقتصد ويك ذ لغة النص.المست

 أ. الليل والنهار:  

 : ( 2)إل يتناص عوله 

 وكلللم لظلللام اللَّيلللل عنلللدك ملللن يلللد   -5
 وعلللاك ردم األعلللداء تسلللري إلللليهم  -6
نتالللللها  -7 لللللقين  ك م  ويلللللوم  كليلللللل الةاشع

(3)  
 

 تخبّعللللللللر أن المانويَّللللللللة تكلللللللللةا  
للل  ةا وزارك ويلله لو اللللدَّال المحقَّ

 أراعللة ويلله الشَّللم  أيَّللان تغللرةا 
 

 

 

مع ولسفة المانوية باإلحالة إليها بلكر اسم المانوية والقائلة بأن النور أصلل 
 .( 4)الخير والظلمة أصل الشر واما أزليان والةالم مركة منهما 

إن الةاعللة عائمللة علللى مبللدأ ااخللتاذ، إل يللنقض تلللك الفلسللفة ويكلللبها، 
عامة على الخير وللي  الو أصلل الشلر، ألنله وعلى الشلاعر ردم  ويصبح الليل

األعداء والهاك اللي أوشك أن يصيبه منهم، ملع أنله يسلري بإرادتله إلليهم ظنلا 

                                                 

وحضارة اليونان، عل  حسين القابري: ينظر: الحوار الفلسف  بين حضارات الشر  القديمة  (1)
 . 22. و  األدة الفلسف ، د. محمد شفيق شيا: 14

 من عصيدته الت  مطلةها:  (2)

 وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب    أغالب فيك الش وق والش وق أغلب
 . 54_51ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق : 

 )كمن(.  3/292 كمنته: استخفيت ويه، ينظر: لسان الةرة: قزء (3)
 . 249-244/ 1ينظر: الملل والنحل، للشهرستان : مقلد  (4)
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منه أنهم أصدعاؤه وأحبابه، اضطراة تصلوره وزيغله، ولأحفى النلا  بالشلاعر 
 قفاه الشاعر وأادم الطريقين تقنبه: 

 (1)و  سللللللليري ملللللللا أعللللللللَّ تئيَّلللللللةً  -3
 النَّا  ب  من قفوته (2)عشيَّة أحفى -4

 

ةا    عشللليَّة شلللرع َّ الحلللدالى و لللرَّ
 وأالللدم الطَّلللريق ينع التللل  أتقنَّلللةا 

 

 

اللـ( عنللد كللاوور، واللللي يقصللده 347إن اللله القصلليدة عالهللا المتنبلل  سللنة )
بأحفى النا  او سيذ الدولة، وبدالة إشارته إلى )الحدالى( واو موضع بالشام 

( واللو قبللل ويلله، وةنللد سللفره مللن حلللة إلللى مصللر عشللية كللان الللان و ) للرة
، ( 3)الموضةان على شرعيه، وأما األعداء اللين سرم إليهم وهم كاوور وحاشليته

 ويصبح عامة على الشر ولي  او أصل الخير، إل يقول: ( 4)وأما النهار

نتالللللها  -7  ويلللللوم  كليللللللة الةاشلللللقعين  ك م 
 

 رةا أراعلللة ويللله الشَّلللم  أيَّلللان تغللل 
 

وهو كليل الةاشقين طوا وتشاكا وحزنا وأسى، كمن واختفلى ويله الشلاعر 
يراعلة الشلم  خووللا، ويتسلاءل أيللان تغلرة ليسلتطيع المسللير بأملان، والقصلليدة 
تةبر عن صراع الشلاعر ملع األيلام التل  تباعلد الحبيلة )سليذ الدوللة( وتقلرة 

اءل متللى تغلللط البغلليض )كللاوور(، إل يتةقللة مللن للللك الهقللر والوصللل!! ويتسلل
 األيام وتتصرذ ضد صفاتها؟: 

 أ الة ويك الشَّلو  والشَّلو  أ للة-1
 أمللللا تغلللللط األيَّللللام ولللل َّ بللللأن أرم-2

 

وأعقلللللة ملللللن لا الهقلللللر والوصلللللل  
 أعقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةا 
ةا   بغيضللللاً تنللللائى أو حبيبللللاً تقلللللّرع

 

 

والنص ينف  الشر والخير علن الكلون بليلله ونهلاره ويةكل  تللك المةادللة، 
 ة اإلنسان واختياره اللي يخضع للخطأ والصواة، إل يقول:لينسبهما إلراد

 و  سلللللللليرم مللللللللا اعلللللللللَّ تئيَّللللللللةً  -3
 

 ................................. 

وسيره المتةقل  ير المتلبث المبنل  عللى تصلور خلاط  الللي يلوح  بلأن 
بةد اله الةشلية سليبزغ وقلر الخيلر والحفلاوة والهلدم، علاده لنتيقلة السلري إللى 

 اء من دون توعع للك. األعد

والخير والشر ينسبان ل نسان اللي يقل و  قنسه الصديق المحة المقرة 

                                                 

 )تأي(.  1/312تئية: تلب ا، ينظر: لسان الةرة: قزء  (1)
 )حفا(.  1/677أحفى: أي أشد إكراما وعناية ب ، المصدر نفسه: قزء  (2)
 . 112-4/111ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري، قزء  (3)
عامتا الشم  والنهار و  عصائده عند كاوور أصبحت توح  بالشر وعدم الرضا، ينظر: و (4)

،  119:  1991، 4الشم  ودالتها و  شةر المتنب ، د. سهام القريح، مقلة الضاد، قزء 
116-117 . 
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 اللي يسدي النصيحة كما يقل األ ر األصيل و  قن  الخيل: 

للللديق عليلللللة   -12  ومللللا الخيللللل إاَّ كالصَّ
 (1)إلا لم تشااد  ير حسلن شلياتها -13

 

وإن ك لللللرت وللللل  علللللين ملللللن ا  
ةا   يقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللّرع

 لحسللن عنللك مغيَّللةا وأعضللائها وا
 

 

ولهلا يدعو على اله الدنيا والزمن الللين عا  ويهما ويتساءل متى تتوعذ 
 شكايته منهما: 

14-  ً  لراكلة  ( 2)لحا هللا لي اللدَّنيا مناخلا
 أا ليلت شللةري الل أعللول عصلليدة -15

 

 وكلللللُّ بةيللللد الهللللّمع ويهللللا مةلللللَّةا  
 ولللللا أ شلللللتك  ويهلللللا وا أتةتَّلللللةا 

 

 

ما حل به من مصائبها _ الت  أعلها تلود الشةر عنه وتاق يدا كلمت ه وبالر م م
تاهما  اللو صللابر ومسللتمر علللى عللول كلمتلله الشللةرية وعتللق  -وصللوته وتاصللمع

 حريتها ومصر على للك:

للللةر عنّعلللل  أعلُّللللها   وبلللل  مللللا يلللللود الّشع
 

 (3)ولكللنَّ علبلل  يللا ابنللة القللوم عالَّللةا  
 

 ب. الخالق المدبر: 

 :  (4)ويتناص عوله 

 أا وتًلللللللى يلللللللورد الهنلللللللديَّ اامتللللللله
للللللة  يللللللؤلي القلللللللوة بهللللللا  وإنَّلللللله حقَّ
 مللللللا أعللللللدر هللا أن يخللللللزي خليقتلللللله

 

ما    كيمللا تللزول شللكوك النَّللا  والللتُّه 
للد ما   مللن دينلله الللدَّار والتَّةطيللل والقع
لوا ع ما  وا يصدّع  عوملاً ول  الَّللي ز 

 

 
 

يم يلدبر خلالق ملدبر حكلمع ولسفة الداريين والمةطللة القلائلين بةلدم وقلود 
 . ( 5)أمر النا  ويقري مصالحهم

إن النص يةبر عن اقائه لكاوور ونقده، مضيفا عليه بةدا عقائديا وولسفيا، 
محرضا النا  عليه لانتفاضة وال ورة لتحطيم لللك اللو ن، وهلو حقلة للمةطللة 
 والداريين بةدم وقلود ملدبر حكليم للكلون، إل للو للم يكلن األملر كلللك لملا حكلم

                                                 

 )شيت(.  2/321أي صفاتها، ينظر: لسان الةرة: قزء  (1)
 )نوخ(.  3/211ر: المصدر نفسه: قزء مناخا محطة واستراحة لراكة اإلبل، ينظ (2)
 )علة(.  3/144: قزء المصدر نفسهعلة: أي بصير بتقلية األمور، ينظر:  (3)
 من مقطوعته الت  مطلةها:  (4)

 من أي ة الطرق يأتي نحاوك الكارم
 

 أين المحاجم يا كاافور والجلام   
 

 . 334-333ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق : 
 . 236-2/235نحل: قزء ينظر: الملل وال (5)
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 كما يصفه ويتخيله:  (1)وساد الا الةبد القزم

 سللللادات كللللّلع أنللللا   مللللن نفوسللللهم -4
 

 وسلللادة المسللللمين األعبلللد القلللزما  
 

وهو يحرض على زوال تلك الحقلة لكليا تتلألم القللوة المؤمنلة، وليلزول 
الشك من نفو  النا  ويحل التوحيد و  نفوسهم، واو يسلخر ملن عناعلات أالل 

 ين مشيرا إلى ابتةادام عن قوار الةقيدة إل يقول:مصر وتصوراتهم عن الد

ين أن تحفللللوا شللللواربكم -5  أ ايللللة الللللدّع
 

لةً ضلحكت ملن قهلهلا األملما    يا أمَّ
 

وهم يتمسكون بقشور الدين دون قواره، والةاعة القائمة بلين النصلين ال  
عاعة تضاور ألقل التحريض على اانقاة ضد كاوور، ا ألقل ااعتقاد بتلك 

 سفة، إل يقول: الفل

 ملللللا أعلللللدر هللا أن يخلللللزي خليقتللللله -2
 

لوا  عما  وا يصدّع  عوماً و  الَّلي ز 
 

   

  التوحيد والعدل:ج. 

 :( 2)ويتناص عوله 

 وتمليللللللك دلَّيللللللر  وتةظلللللليم عللللللدره -36
 

 شللللللهيد  بوحدانيَّللللللة هللا والةلللللللدلع  
 

ل، مع أصلين ومبدأين من أصول المةتزلة واما: مبدأ التوحيد، ومبلدأ الةلد
واحد ا شريك له وا نظير وا مما ل وا ضلد  والتوحيد او اإليمان بأن هللا 

وا مةانللد، وهللو مالللك للةللالم وموقللده والمتكفللل بمصلللحة اإلنسللان والقللائم علللى 
علللادل يةاعلللة المسللل ء وي يلللة  شلللؤونه، والةلللدل ضلللد القلللور والظللللم ولللا  

يترتللة عليلله حريللة  المحسللن، أي يحقللق وعللده للمللؤمن ووعيللده للكللاور، واللللي
 اختيار اإلنسان ومسؤوليته علن وةلله، والله القلدرة عللى ااختيلار خلقهلا هللا 

 ً  . ( 3)و  اإلنسان ووابها له تكريماً وتشريفا

إن دليللر اختللار طريقلله، واللو طريللق الةللدل واإليمللان بإرادتلله واختيللاره 
ربه الخملر وتمليكه اتصاوه بالشقاعة والكرم ورعايته لل اكات وعفته وعدم شل

 ولطية نفسه، او  واة من هللا عز وقل على صفاته تلك، إل يقول ويها: 

                                                 

 )عزم(.  3/23أي من أرلل النا  ولئامهم، ينظر: لسان الةرة: قزء  (1)
 من عصيدته الت  مطلةها:  (2)

ة الةقللل  كللدعواك كلللٌّ يللدَّع  صللحَّ
 

هللع    ومن لا الَّلي يدري بما ويله ملن ق 
 

 . 271-262ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :            
. ااتقاه 19-12. أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان: 1/45نحل: مقلد ينظر: الملل وال (3)

 . 221،  216-215، 11الةقل  و  التفسير، د. نصر حامد أبو زيد: 
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 شلللفى كللللَّ شلللاك  سللليفه ونوالللله -32
عفيللللذ  تللللرو  الشَّللللم  صللللورة  -33

 وقهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله
 شللقاع  كللأنَّ الحللرة عاشللقة  للله -34
وريَّلللان ا تصلللدم إللللى الخملللر  -35

 نفسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله
 

 من الدَّاء حتَّى ال َّلاكات ملن التُّكللع  
للّلع ولللو نزلللت   شللوعاً لحللاد إلللى الّظع

قللللع   إلا زارالللا ودَّيلللة بالخيلللل والرَّ
 وعطشان ا تلروم يلداه ملن البلللع 

ص

ص
 

 

والممللدو  شللهيد علللى عللدل هللا عللز وقللل، بقةللله مختللارا حللرا ولل  وةللله 
ومسؤوا عنه، ومن  م مستحقا لل واة أو الةقاة، ا مقبرا وإا لكان الظلم ملن 

لى هللا عن للك( كما أن الةدل من صفاته، وكيذ يةقل صفات هللا عز وقل )تةا
أن يخلق هللا  وةل اإلنسان  م يةاعبه عللى شل ء للم يكلن لله اختيلار وتفكيلر ويله، 
وتمليك دلير او شهيد على وحدانيته كللك، إل أن بإ بات واعل علادر ول  الشلااد 

دلير يةللد مقدمللة ضللرورية يقللا  ويبنللى عليهللا إ بللات واعللل عللادر ولل  الغائللة، ولل
واعللل عللادر علللى اختيللار وةللله وتملللك، والشللاعر يتنللاص مللع المةللارذ الفلسللفية 
الدينية لدعم المركز السياس  لممدوحه وتأييد سللطته، والشلةر وضلا علن كونله 

 يحمل وظيفة شةرية، وهو يتضمن أيضاً وظيفة إيصالية أيديولوقية. 

الداليللة  إن تنللاص الللنظم الداليللة لنصللوص المتنبلل  الشللةرية مللع الللنظم
للنصللوص الدينيللة والفلسللفية منحهللا وظيفللة أيديولوقيللة وكريللة واويللة شللمولية، 
واما من وظائذ التناصات، إل يبغ  الشاعر التواصل مع أكبر عدد ممكلن ملن 
المتلقين و  مقتمةه المنتملين إللى التوقهلات اإليديولوقيلة والفكريلة نفسلها، أي 

اً علن شلةوره ب لراء تللك النصلوص أن الا التةالق ويه نوع ملن المحابلاة، وضل
ودااتها الت  تقةل نصوصه متةددة  ير أحاديلة القيملة، والتل  يمنحهلا بلدوره 
وظيفة شةرية بتحويل دالتها إلى عامات تخدم دالة نصه الشةري، وضاً عن 
تحويللله للنصللوص الفلسللفية مللن تةاعبيللة الن للر إلللى تكراريللة اإليقللاع مانحللا إيااللا 

 ً  شةرياً.  تأ يراً صوتيا
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 المبح  الثال 

 التناص الخارجي الشعري الكلي

 

 ظاهرة اإلجازة الشعرية:

عند النظر من خال مفهوم التناص الخارق  الكل  إلى شةر المتنب ، أقد 
(، وقد أقلاز الشلاعر خمسلة اإلقازةأن شةره احتوم على نوع واحد منه، واو )

م علللى حسللة نصللوص أو مقللاطع مللن نصللوص شللةرية، لخمسللة شللةراء، والل
 السيا  التاريخ : 

 :( 1)( عول الشاعر337-314. أقاز ما بين سنة )1

 )اللا( وللانظرون  سللقيماً بةللد وللرعتكم
لَّفاهلللللللللا   للللللللللو أنَّ إبلللللللللرة روَّلللللللللاء  أاك 

 

 لللو لللم أعللل )اللا أنللا( للنَّللا  لللم أبللنع  
عَّلللةع الب لللد نع  يلللتا وللل   اقبعهلللا ملللن دع ر   ق 

 

 

 : ( 2)أقازه ب ا ة أبيات مطلةها

 لللى الهللوم أسللفاً يللوم النَّللوم بللدن  أب
 

   ووللرَّ  الهقللر بللين القفللن والوسلللنع  
 اـ( عند سيذ الدولة بقية النصوص وا : 345-337وأقاز ما بين سنة )

 ( بطللة ملن سليذ الدوللة339-337عول الشاعر، اللي أقلازه ملا بلين سلنة ). 2
(3) : 

 خرقلتا  لداة  النَّفلرع أعتلرض اللدُّمى 
 

   نلك  ول  الةلين والقللةع ولم أر  أحللى مع  
 : ( 4)أقازه بأربةة أبيات مطلةها 

 وديناك أادم النَّلا  سلهماً إللى علبل  
 

ين  بللللللا حللللللرةع    وأعللللللتلهم للللللللدراعع
 

منه سيذ الدولة إقازة أبيات أب  لر سهل بلن محملد الكاتلة شلي   وطلة. 3
 : ( 5)سيذ الدولة والت  مطلةها 

                                                 

 . 29. والتكملة وشر  األبيات المشكلة من ديوان أب  الطية المتنب : 91المنصذ:  (1)
 . 344ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :  (2)
 . 1/172ان المتنب ، البرعوع : قزء شر  ديو (3)
 . 21ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق  /  (4)
 . 1/129شر  ديوان المتنب ، البرعوع : قزء  (5)
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للل  كالللذَّ الملللام  علللن الللللي   يلللا ائعمع
 

 أضللللللن اها طاللللللولا سللللللقامه وشللللللقائعهع  
 

 :( 1)وأقازه ب مانية عشر بيتاً ، مطلةها

 القلللللللة أعلللللللم يللللللا علللللللول بدائلللللله 
 

 وأحللللللللقُّ منللللللللك بقفنلللللللله وبمائللللللللهع  
 

 : ( 2) م استزاده بسبةة أبيات مطلةها 

لع حللللول  علللللة التَّائعللللهع   ّعلللللال الةللللوالع
 

 واللللوم األحبَّللللةع منلللله ولللل  سللللودائعهع  
 

 واما: ( 3)زة بيتين للةبا  بن األحنذ . وطلة منه أيضاً إقا4

نّعلللللل  تخللللللاذ انتشللللللار الحللللللديث   أمع
ا عليلللللك باقللللل      وللللللو للللللم أصلللللنه لع

 

للللللللل  وللللللللل  سلللللللللتره أوولللللللللرا    وحّظع
للللللللرا   نظللللللللرتا لنفسلللللللل  كمللللللللا تنظا

  

 ً  : ( 4)، مطلةهاوأقازاما بأحد عشر بيتا

 رضلللللللاك رضلللللللاي  الَّللللللللي أاو علللللللرا 
 

للللللللرا   ي ومللللللللا أاظهع للللللللّرع ك  سع للللللللرُّ سع  و 
 

 : ( 5)عول الشاعر عبد هللا بن الزبير األسدي  وأنفل إليه  .5

لَّتعللى مللن حيللث يخفللى مكانهللا   رأم خ 
 

 وكانللللت علللللم عينيلللله حتَّللللى تقلَّللللتع  
 

 : ( 6)وأقازه ب ا ة أبيات ، مطلةها 

للللله   لنلللللا مللللللك  ا يطةلللللم النَّلللللوم امُّ
 

 مملللللللات  لحلللللللّ ع أو حيلللللللاة  لميّعلللللللتع  
 

 اإلجازة والتناص االستعاري:

مفهلللوم التنلللاص زة وللل  اللللا المبحلللث سللليتم ملللن خلللال إّن تنلللاول  ل قلللا
لقيام المفهومين على عاعة التشابه والتضاور بين النصين، وسأختار  ااستةاري

                                                 

 . 11-9ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :  (1)
 . 9المصدر نفسه:  (2)
 . واما و  الديوان: 196-194أشار لللك البرعوع  و  شرحه:  (3)

   وحظلى ملن صلونه أووللر    ار الحلديثأمن  تخاذ إنتش
 نظرت لنفسل  كملا تنظلر     ولللو لللم يكللن ولل  بقيللا عليللك

 

 . 171ديوان الةبا  بن األحنذ:        
 . 123ديوان المتنب ، الخزرق :  (4)
 . 1/344شر  ديوان المتنب ، البرعوع : قزء  (5)
 . 63ديوان المتنب ، الخزرق :  (6)
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نمولقا واحدا من النمال  الخمسلة التل  رصلدتها، ويتم لل اللا النملول  بإقلازة 
 : ( 1)ستة أبيات ألب  لر سهل بن محمد الكاتة شي  سيذ الدولة والت  مطلةها

 يلللا ائملللل  كاللللذَّ الملللام عللللن اللللللي  -1
 

 أضللللناها طللللولا سللللقامه وشللللقائعهع  
 

 :( 2)من عبل المتنب  بقصيدته الت  مطلةها

 القلللللللة أعلللللللم يللللللا علللللللول بدائلللللله  -1
 

 وأحلللللق منلللللك بقفنللللله وبمائلللللهع  
 

بلللأطراذ  إن الةاعلللة بينهملللا عائملللة عللللى التشلللابه، وهللل  أشلللبه ملللا تكلللون
 : ( 4)تةارة نصوصية، إا أن  أسميها اس(3)ااستةارة

 النص النموذج )قصيدة أبي ذر( المستعار منه

+ 

( المستعار = 12-1النص المتفرع عنه )مقدمة قصيدة المتنبي األبيات 
 التناص االستعاري

+ 

 ( المستعار له11-11النص المتن )في مدح سيف الدولة األبيات 

اعلة التشلابه إن الةاعة القائمة بين النص النمول  والنص المتفلرع، ال  ع
عللى منلوال اللنص  –حسة شلروط اإلقلازة  –والنص المتفرع )الاحق( ينسج 

النمول  )السابق(، والةاعلة بينهملا ال  عاعلة احتلرام وتضلاور ومحاكلاة قلادة، 
وهو ينسج على تفةيات بحلره الكاملل نفسلها وعاويتله )المتلدارك( وروي الهملزة 

ا أنه يحلول سلياعه النصل  مةطيلا الموصولة بهاء الوصل، وحول  يمة الحة، إ
 له وظائذ قديدة. 

إن أولى الوظائذ الت  يسنداا النص الاحق إلى النص السابق )النمول ( 
او قةله مقدمة له، والنص الاحق يتألذ من مقدمة ومتن كما لكرنا سابقا، 

بينما النص السابق يتألذ من ستة أبيات با مقدمة، إن النص الاحق يمطط اله 
بيات الستة ويطنة و  دالتها لتشغل بةد صهراا حيز ا ن  عشر بيتاً، إن األ

                                                 

 . 129/ 1قزء شر  ديوان المتنب :  (1)
 . 11-9ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :  (2)
. التصوير البيان ، 215ينظر: البا ة الةربية: المةان  والبيان والبديع، د. أحمد مطلوة:  (3)

 . 114. نحو سيميائيات التناص: 125حنف  محمد شرذ: 
ارة التم يلية، ينظر: استخدم )انري بلي ( مصطلح ااستةارة النصانية عاصدا بها ااستة (4)

 . 54البا ة واألسلوبية: نحو نمول  سيميائ  لتحليل النص، ترقمة: د. محمد الةمري: 
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، إل يقرد من نفسه ائما وعالا (1)مطلع النص )أ( يستخدم أسلوة التقريد
يلومه ويةلله ليبث من خاله الداات الت  يقصداا، والش ء ا يتضح إا بلكر 

مطلع من ضمير المتكلم )يا إل ينتقل ال( 2)ضده، ويستخدم أيضاً أسلوة االتفات
او ( ويستةمل )يا( النداء الدالة على مناداة لى الضمير الغائة )أضناه /ائم ( إ
 البةيد

_ واو الائم اللي قرده الشاعر ( 3)لمناداة القرية _ بأسلوة ااستةارة التبةية 
من نفسه، وللك تةظيماً لفةله واستبةادا استقابة مشاعر الشاعر لللك اللوم 

لبةيد _ و  تصوره _ عن نفسيته، كما ساامت التقمةات الصوتية لحروذ ا
( و  إعطاء وسحة صوتية ليفرغ 1الواو =/4الياء =  6)األلذ =  المد واللين

من خالها شحناته الغاضبة على للك اللوم اللي يطالة بكفه، إن الا المطلع 
نص الاحق )ة( يتحول عن طريق آلية اإلطناة إلى  ا ة أبيات من مقدمة ال

 والت  يقول ويها: 

 القللللللة أعللللللم يلللللا عللللللول بدائللللله  -1
 وومن أحةُّ ألعصلينَّك ول  الهلوم  -2
لللللللةُّ ويللللللله ماملللللللةً  -3  أأاحبُّلللللللها وأاحع

 

 وأحلللللللقُّ منلللللللك بقفنللللللله وبمائلللللللهع  
 عسلللللللماً بللللللله وبحسلللللللنه وبهائلللللللهع 
 إنَّ المامللللللة ويلللللله مللللللن أعدائللللللهع 

 

 

 

األبيلات رة للدموع القفلن، إن الله والملاء اسلتةا( 4)والقفن او قفن الةلين 
الةللالل( لهلللا يتحللول أسلللوة االتفللات إلللى الخطللاة بم ابللة حللوار مللع )الائم/

المباشر مع الائم مبقيلا عللى النلداء والتقريلد الللي يتناسلة ملع الحلوار والبيلت 
األول يسلتخدم القملل ااسلمية التلل  تقلرر بلأن القللة أعلللم بدائله وأحلق بحزنلله، 

 لل ؟.ولمالا للك الة

أملللا البيلللت ال اللللث ويوظلللذ ااسلللتفهام ااسلللتنكاري الللللي ينكلللر اقتملللاع 
 النقيضين )الحة والمامة( وهما متناعضان يةمل أحداما على إزاحة اآلخر. 

أما البيت ال ان  ويؤكد عللى تقللر حلة الحبيبلة ول  علبله الللي يةصل  ول  
 اواه من يلومه، باستةمال أسلوة القسم. 

                                                 

ً يخاطبه س، مةقم المصطلحات الةربية و   (1) التقريد: او سأن ينزع اإلنسان من نفسه شخصا
 . 22اللغة واألدة: 

ى المخاطة أو المتكلم أو الةك . ينظر: االتفات: واو اانتقال و  الكام من ضمير الغائة إل (2)

. كتاة الصناعتين، 157: 1حلية المحاضرة، للحاتم ، تحقيق: د. قةفر الكتان ، قزء 
 . 392للةسكري، تحقيق: د. مفيد عميحة: 

وا  الت  يكون ويها المستةار من المشتقات أو األوةال أو األحرذ أو أدوات النداء، عدل بها  (3)

. 29-22عة له. ينظر: مةقم المصطلحات الةربية و  اللغة واألدة: عن مةنااا الموضو
 . 96تحليل الخطاة الشةري: 

 )قفن(.  474/ 1ينظر: لسان الةرة: قزء  (4)
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ساامت و  تكوين اإليقاع الداخل  للبيلت ال اللث بتكلرار إن مفردة )المام( 
مصلللدراا )مامة=الماملللة( ومقابلتهلللا بأوةلللال )الحلللة( المتكلللررة )أأحبللله = 
وأحة(، حيث أكد _الا اإليقاع_ على إصرار الشاعر عللى حبله، إن علول أبل  

 لر: 

ها ولللللداو سلللللقامه  -2  إنة كنلللللت  ناصلللللح 
للللللُّ الَّللللللي  -3  حتَّلللللى ياقلللللال بأنَّلللللك الخع

 

 وأعنللللله ملتمسلللللاً ألملللللر شلللللفائعهع  
 يارقلللللى لشلللللدَّة دالللللره ورخائعلللللهع 

  

 أو ا، ودعلللله ومللللا بلللله يكفعيللللك  مللللن  -4
 

 طالولع الملامع و لسللت  ملن نصللحائعهع  
 

واللي يبدأ بأسلوة الشرط )إن كنت ناصحة..( شرط كلون اللا الائلم ملن 
بأسللوة النفل  أخاء الشاعر ونصحائه أوا، وةليه أن يلدع لللك الللوم، وينتهل  
 )ولست من نصحائه(، إن الا القول يتحول إلى عول )المتنب (: 

 وعلولهم ( 2)من اللُّحلاة( 1)عقة الوشاة-4
 ملللللللا الخللللللللُّ إاّ ملللللللن أودُّ بقلبلللللللهع  -5
لللبابةع باألسلللى  -6 لللين  عللللى الصَّ ةع  إنَّ الما
 مهلللللاً ولللللإنَّ الةللللللل ملللللن أسلللللقامه  -7
 واللةع المامللة ولل  اللَّلللالةع كللالكرم  -2
 ا تةللللللل المشلللللتا  وللللل  أشلللللواعه  -9
قاً بدموعللللللله  -11  إنَّ القتيللللللل مضللللللرَّ
 والةشللق كالمةشللو  يةلللة عربلله  -11

 

ضللللةفت عللللن ( 3)دع مللللا بللللراك 
 إخفائلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللهع 
 وأرم بطللللرذ  ا يللللرم بسللللوائهع 
 أوللللللى برحملللللة ربّعهلللللا وإخائلللللهع 
 وتروقللللا والسَّللللمع مللللن أعضللللائهع 
 مطلللللللللرودةً بسلللللللللهاده وبكائلللللللللهع 
 حتَّللى يكللون حشللاك ولل  أحشللائهع 

قاً بدمائلللللهع م للللل  ل القتيلللللل مضلللللرَّ
 ( 4)للمبتللللى وينلللال ملللن حوبائلللهع 

ص

ص
ص
ص
ص
ص
 
 

إن اله األبيات تةمل على تغيير الشرط وقواة الشرط والتخييلر )لائلم(، 
بأحد األمرين: إما أن يةين الشاعر بنصليحته ويكلون ملن أخائله أو يدعله وللي  

د مفهللوم الخللل وتمييللزه عللن  يللره مللن نصللائحه، إلللى الحسللم المباشللر وتحديلل
 باستخدام أسلوة القصر عن طريق النف  وااست ناء: 

)والخلللل الللو ملللن أود بقلبللله / ويلللرم بطروللل  بصلللري وهملللا متحلللدان وللل  
المشاعر( وهو يكرر الكلمات الزاقرة و  النص )أ( سواء أكانلت اسلم وةلل أملر 

                                                 

 )وشى(.  3/934الوشاة: اللي يزخرذ الكلة )النمام(، ينظر: لسان الةرة:   (1)
 )لحا(.  3/354اللحاة: الةوالل، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (2)
 )برا(.  215/ 1براك: أضةفك، ينظر: المصدر نفسه: قزء  (3)
 )حوة(.  746/ 1الحوباء: النف ، ينظر: لسان الةرة: قزء  (4)
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با النااية )ا )مها( بمةنى تمهل، أو وةل أمر)واة( أو وةل مضارع مقزوم 
 تةلل(، والت  تصر على طلة كذ الةلل واللوم عن الشاعر.

 وتتصل الكلمة األولى ول  مطللع اللنص )كلملة النلداء / يلا ائمل ( المنتميلة 
لصوت الشاعر الحاضر المتكلم، بالبيلت الخلام  ملن اللنص )أ( المنتمل  أيضلاً 

 لصوت الشاعر

منتميللة لضللمير الغائللة عللن )أبلل  لر( المللتكلم بخللاذ األبيللات األخللرم ال
الةاملة، أي أنله ينلادي الائلم وهو بم ابة القلواة لتللك الكلملة /طريق االتفات، 

 ليقول له:

 نفس  الفداءا لملن عصليتا علوالل   -5 
 

عبائعلللهع   بّعلللهع للللم أ خللل   ملللن را  وللل  حا
 

إن الا البيت يتضاور مةه البيلت ال لان  عشلر ملن اللنص )ة( الللي يقلول 
 ويه: 

 للللللللدحنذ الحللللللزين وديتلللللله لللللللو علللللللت 
 

للللللللا بلللللللله أل رتلللللللله بفدائللللللللهع    ممَّ
 

مغيرا أسلوبه ومحوا إياه من اإلخبار بالقمللة ااسلمية )نفسل  الفلداء لملن 
...( إلى مخاطبة )الةالل/الائم( بأسلوة الشلرط وقوابله: )للو عللت ... أل رتله 

تاةط لى  ...( مؤكدا بللك وده وواءه للحبيبة، الت  بوصولنا إلى متن اللنص )ة(
وظيفة قديدة وتتحول داليا من عامة على ش ء مفتو   ير محدد _ وهل  إملا 
أن تكون حبيبة حقيقية أو تكون مقازا يستةمله الشاعر _ إلى عامة تشلير إللى 

، اللي يدعو له و  الملتن بالوعايلة والحفلظ ملن )الوم الةيلون( (1))سيذ الدولة(
 وسحراا رحمة به، إل يقول: 

 يلللر الللوم الةيلللون وإنَّلللهوعللل  األم -13
 

 ملللللا ا يلللللزول ببأسللللله وسلللللخائهع  
 

 : (2)وإل يقول أيضاً و  ااستزادة

لللكا الَّللللي -3 لع  وبمهقتللل  يلللا علللالل  الم 
 

 أسخطت كللَّ النَّلا  ول  إرضلائهع  
 

وبللك يكون النص )ة( الاحق عد تم ل النص )أ( السابق ومنحله وظلائذ 
  وداات قديدة تنسقم مع سيا  النص القديد.

                                                 

وهو يخاطة الممدو  بم ل مخاطبة المحبوة كما يقول ال ةالب ، ولغة الحة و  المد  ا   (1)
. النقد المنهق  1/237 إحدم خصائص الشاعر كما يلكر د. محمد مندور. ينظر: يتيمة الدار:

 .311عند الةرة: 
 إل أن سيذ الدولة استزاده وزاده الشاعر بسبةة أبيات مطلةها:  (2)

 وهوى األحب ة منه في سودائه    عذل العواذل حول قلب  الت ائه
 . 9ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق : 
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إن التحويل النصل  اتخلل وظيفلة إبداعيلة ول  دراسلتنا الله، إل اسلتطاع أن 
يحول داات النص النمول  إلى داات أخرم سلواء أكانلت متناعضلة مةهلا أم 
متضاورة، وأعطااا عيمة قديدة ونص المتنب  المتفرع منه او نلص متةلدد القليم 

يملة الو اللنص ألنه مكتلوة عللى طلر  سلابق بةلد محلوه، ولالنص األحلادي الق
اللي ا يشير إللى نصلوص أخلرم، واللنص النملول  الو الطلر  الللي محيلت 

 كتابته  م كتة عليه مرة أخرم. 
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 الفصل الثاني

 الت ناص الداخلي
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 المبح  األول

 الذاتي الجزئيالداخلي التناص 

 

واو تةالق النص الاحق مع مقاطع وأقزاء من نصوص المبلدع األخلرم 
ودراسة النص الاحق ستتم بوضةه داخلل شلبكة  ،تزامنة مةهأو المعليه لسابقة ا

وهل   ،من الةاعات ضمن منظومة الشلاعر النصوصلية لفهمله وإدراكله وتأويلله
ويما بينها داخل اللنص التل  ا يمكلن وهمهلا بلدون  الكلماتأشبه ما تكون بةاعة 

داليلة داخلل منظوملة إللى أخلرم ضلمن شلبكة  كلملةوهم استمرار تحواتها من 
 النص ككل.

إن الللنص الشللةري المختللار نمولقللاً للكشللذ عللن الللا النللوع مللن الةاعللات 
 :(1)او عصيدة المتنب  الت  مطلةها ،تناصيةال

 حتّام نحن نساري النّقم و  الظُّل لمع  -1
 

 ومللللا سللللراه علللللى خللللّذ  وا عللللدمع  
 

من يوم  (اـ352)بأن الشاعر كتبه سنة  ،يشير السيا  التاريخ  لهلا النص
أي بةلد كتابتله لقصلائده ول  مرحللة الشلباة  ،(2)شلةبانال ا اء لتسع خللون ملن 

-314والمرحلللة التلل  سللبقت لقللاءه بسلليذ الدولللة الحمللدان  أي مللا بللين سللنة )
وبةلد كتابلة عصلائده ول  سليذ الدوللة ملا  ،( عصليدة161اـ( والت  بلغلت )337

وكلللك بةلد تلدوين عصلائده  ،( عصليدة73اـ( التل  بلغلت )345-337بين سنة )
الـ( وحتلى اربله 351-346و  مصر و  كنذ كاوور اإلخشيدي ملا بلين سلنة )

 ويهلااـ( وا  السلنة التل  كاتعب لتة 352منها وتنقله بين عدد من المدن حتى سنة )
( عصلليدة، أي أن حاصللل قمللع مللا كتبلله مللن 31إل بللل  عللدد مللا كتبلله ) ،القصلليدة

ملن مقملوع عصلائده ول   ،( عصيدة254دة بل  )اله القصيعلى القصائد السابقة 
والنصلوص الشلةرية للشلاعر السلابقة  ،( عصليدة221الديوان الت  وصلت إللى )

أدخلتله ول  عاعلات متشلابكة تسلتحق الدراسلة والكشلذ  ،لهلا النص كبيلرة قلداً 
 عن خفايااا ووظائفها و  النص الاحق.

رئيسلة ة مواضليع ةلالاحق الخاضلع للدراسلة عللى أرب النصيمكننا تقسيم 
 :، وا واو تقسيم إقرائ  وحسة

                                                 

 .337-335( ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق : 1)
 .225: 4يوان المتنب ، البرعوع : قزء ( ينظر: شر  د2)
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الصللراع بللين -4 .نللبض الحيللاة -3 .الللزمن والسلللطة -2 .والغربللةالحلللم  -1
 .منطقين

 :والغربةالحلم  -1

 :يبدأ النص بهلا المطلع

 حتّام نحن نساري الّنقم و  الظُّل لمع  -1
 

 ومللا سللراه علللى خللّذ  وا عللدمع  
 

لمشددة س التاء س عن سؤال مشدود و  اللي او استفهام بـ س حتام س ا
 أعما  
متى يتحقق حلم  :مفاده ،مقهول القواة ي ير عامة استفهام استنكارية ،الشاعر

وتلك  ،وإلى متى ينته  الا الترحال والهقرة ،الشاعر ورؤيته للحياة و  الواعع
 اللي يشير إليه بةامة س (الحلم)وهو سؤال يوح  ببةد المساوة بين  ؟الغربة

ويؤكد على ا  (والقدم (1)الخذ)اللي يشير إليه بةامت   (الواعع)النقم س وبين 
وما سراه بقوله س  ،وللك بنف  عامت  الواعع وتنكيراما ،عينيتهيقينية الحلم وا 

 على خذ  وا عدم س أي أن الحلم ا يسري و  واعةه وا يتحقق. 

 لللع اللللي يم للل روي ولل  الللا المط (الملليم)الصللوتية لصللوت  التقمةللاتإن 
التلل  الل  صللوت  (الغنللة)ومللن صللفاته األساسللية  ،أكللدت تلللك الدالللة ،القصلليدة

و  (النون)صوتا  نتظم مةهوي ،(2)حنون يشبه س صوت الغزالة إلا ضاع ولداا س
ً  (التنوين)  لتما لهملا مةله  (3)اللي او  نون ساكنة تلحق آخلر ااسلم لفظلاً ا خطلا

 ،صلوت المليملصوات ـ الت  بلغت خمسة أصوات وتراكمات تلك األ ،الصفةو  
يرمللز اللللي وسللتة أصللوات لصللوت  النللون والتنللوين ـ بصللوتها الحنللون وأنينهللا 

وه  منسقمة مع أقواء  ،حلمه اللي بةد عنه وطال سراه إليهإلى لحنين الشاعر 
 إل تتكرر على مستوم كلية النص. ،المختلفةالقصيدة ورابطة ألقزائها 

قماعياً  م  اانفصال المطلق عن الواعع، سواء أكان وردياً أإن الحلم ا يةن
وهو يصدر عن بواعث شةورية حاضرة أو ا شةورية منسية، وهو مقهود ينتج 

ووهللم عميللق ألحللداث الحاضللر والماضلل  يسللةى إلللى رسللم  صللمميةعللن مةانللاة 
صورة المسلتقبل، وهلو رؤيلة وتصلورات يمتلكهلا الشلاعر علن اإلنسلان واللزمن 

 نها تظل حلماً لبةداا عن المراد.أوالحياة، يبغ  تحقيقها و  الواعع إاّ  والسلطة

                                                 

 )خفذ(. 262/  1( الخذ للبةير بم ابة القدم ل نسان، ينظر: لسان الةرة: قزء 1)
 .54( كفاية المستفيد و  ون التقويد، مح  عبد القادر الخطية: 2)
 .111( ينظر: المفيد و  شر  عمدة المقيد و  النظم والتقويد: 3)
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، التل  قلاءت بصليغة القملع وهلو ظالةلم  متةلدد   إن س الظُّل مع س يدل على الظالةلمع
يسري ويه الشاعر وا يتوعذ ـ ولا دنيلا لملن أوعلذ أحامله وللم يسلع   ،ومتنوع

 :بة ويوعةه بين عطبين يتقالبانه اماويشةره بالغر ،لتحقيقها ـ ويشق عليه منظره

 الرؤية            والالرؤية / الحلم            والالحلم

 :واو ما يؤكده بقوله

 وا يحللللّ  بأقفللللان  يحللللّ  بهللللا -2
 

 وقلللد الّرعلللاد  ريلللة  بلللات للللم يلللنم 
 

ويقةلله ا يحل  وا  (النقم / الحلم)إل يشخص  ،(1)وهو تصريذ لما سبق
 ،وهلو حبيلة صلاد علن محبله ،قل محبيه والمغتربين من أقللهيشةر وا يتألم أل

وإنملا الو لملح  ،وعدم تقلره و  واعةله ،يشير بللك إلى عدم نبض حلمه بالحياة
 ،يفقلد الشلاعر رعلاده ويقةلله يةلي   ربتله لوحلده ،بةيد يتألأل ول  طلرذ عينله

واللو مللدرك لك للرة تسللاؤله  ،وك يللراً مللا يتسللاءل الشللاعر ولل  مطللالع عصللائده
 واه.وشك

مللع أبيللات سللابقة عليلله مللن نصللوص  نللاصإن البيللت األول مللن الللنص يت
 :(2)والبيت األول الاحق يتناص مع عوله ،الشاعر

 ومللا للل  وللللدنيا طابلل  نقومهللا -2
 

 (3)ومسلللللللةاي منهلللللللا وللللللل  شلللللللدو  
 (4)األراعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم

 

واللي يدل على استفهام الشاعر استفهاماً استنكارياً تةقبياً من مةاداة زمنه 
والللدنيا ا تكتفلل  بةللدم تحقيللق حلملله ولل  إدراك المقللد  ،وولله ضللد طموحللهللله ووع

بلل تفلر  بينله وبلين حلمله بالنائبلات السلامة  (5)(النقلوم)اللي يشير إليه بةامة 
س ومسةاي منها و  شدو  األراعم س ومسةاه و  وم أخبلث  :إل يقول ،المحطمة له

                                                 

الشاعر إلى مةنى ويبرزه و  عدة صور س، تحرير التحبير و   ( التصرذ: او س أن يأت 1)
. مةقم النقد 522صناعة الشةر والن ر وبيان إعقاز القرآن، ابن أب  اإلصبع المصري: 

 . 342: 1الةرب  القديم: قزء 
 ( من عصيدته الت  مطلةها:2)

 الـمأنا الئمي إن كنت وقت اللوائم        علمت بمـا بين تلك المعـ   -1    
 .323-321ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :      
 )شد (. 99/  2( الشد : قانة الفن، ينظر: لسان الةرة: قزء 3)
-1211/  1( األرعم: الحية الت  ويها سواد وبياض وا  أخب ها، ينظر: المصدر نفسه:   4)

1211  
 )رعم(.

 .397: 2( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 5)
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وهل  تفلر  بينله وبلين ، يلاهكناية عن الشلدائد المهلكلة التل  تنالله ملن دن ،الحيات
ديارالا أن تقةلل اللدنيا تصلر الت  اله الحبيبة حلمه اللي شكله بةامة الحبيبة، 

 :إل يقول ،تحزن الشاعرلك  مةالماً وآ اراً 

 أنا ائمل  إن كنلت وعلت الللوائم -1
 

 علمللت بمللا بلل  بللين تلللك المةللالم 
 

ً الدنيا  الشاعر ولللك يناصة  :إل يقول ،الةداء أيضا

 ومللن عللرذ األيللام مةروتلل  بهللا -11
 

 وبالنا  روم رمحله  يلر راحلم 
 

وعلوة عزمله  ،إن مقصد للك البيت او اإلشارة لشدة النوائة الت  نالت منه
على مقابهتها لتكون مقدمة للوصول إلى مد  المملدو  والو األميلر أبلو محملد 

 :(1)مع عولهكللك البيت األول الاحق  ناصالحسن بن طفج. ويت

39- 
41- 

 تهلللوم بمنقلللرد ليسلللت ملاابللله
 يرم النقوم بةينل  ملن يحاولهلا

 

 لللللب   لللوة وملللأكول ومشلللروة 
 كأنهلللا سللللة وللل  علللين مسللللوة

 

ـ إشلارة للشلاعر بأسللوة االتفلات ـ ليسلت  (2)واللي يشير إلى أن المنقرد
الت  يشلير إليهلا  ،أسفاره أل راض نفةية وإنما إلدراك المةال  والغايات الكبيرة

الت  يرااا بةين  من يحاول استرقاعها وقنيها ألنها قزء من و ،ومبةامة النق
إن  ،وكيذ يبصراا تض  أحداعه وا  بةيدة ونائيلة عنله ،(3)ممتلكاته سلبت منه

وأن مسابقته ومناوسلته ألعرانله  ،مقصد الا البيت او اإلشارة لقوة امته وعزمه
ولهلا  ،لظن بها  ءواو تةريض بكاوور بأن ا يس ،أصبحت قزءاً من شخصيته

 :إل يقول ،يةول به من أن يكون محباً  ير محبوة

 أنلللت الحبيلللة ولكنللل  أعلللول بللله -46
 

 من أن أكلون محبلاً  يلر محبلوة 
 

ن البيلت األول الاحلق يتشلاكل ملع البيلت ال لامن السلابق إلن يمكن القول أ
 ودالللة مةللاداة الللزمن ،ولل  دالتلله علللى السللة  وراء النقللوم / الحلللم / األمقللاد

محواً إياه  ،ويتشاكل كللك مع البيت األربةين السابق و  طلة المةال  ،للشاعر
 إاّ أن كل بيت له مقصده الخاص و  نصه كما بينا.  ،من اإلخبار إلى ااستفهام

وعن انتهاء السلرم ملن حلال إللى  ،إن ااستفهام عن زمن تحقق للك الحلم
 ،دااته تولد منهته النص ومحوري ينبن  علي مقصد ظاارسيكون بم ابة  ،حال

                                                 

 اـ(، والت  مطلةها:346( من عصيدته و  كاوور سنة )1)
 من الجآذر في زي األعاريب        حمر الحلى والمطايا والجالبيب    
 .51-42ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 )قرد(. 433/  1( المنقرد: او القاد و  أموره، ينظر: لسان الةرة:   2)
 .55/  4ية المتنب ، المةري: قزء ( ينظر: شر  ديوان أب  الط3)
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والنص سيشكل للك الحللم ويحلاول اإلقابلة علن لللك ااسلتفهام بصلورة شلةرية 
 تلميحية.

 الزمن والسلطة: -2

ا يتحقلق يصلبح الشلةور بسلريان اللزمن وملروره شلةوراً  اإن الحلم عندم
 ً  :إل يقول و  نصه الاحق ،ويغدو الشاعر مغترباً وضائةاً لهرم زمنه ،رايبا

32- 
39- 

 وعللت يضلليع وعمللر ليللت مدتلله
 أتلللى الزملللان بنلللوه وللل  شلللبيبته

 

 ولل   يللر أمتلله مللن سللالذ األمللم 
 وسلللللرام وأتينلللللاه عللللللى الهلللللرم

 

بينملا اللزمن الماضل   ،وزمن الشلاعر الحاضلر الو زملن الهلرم والضلةذ
ولالزمن  ،الو زملن الشلباة والسلةادة ،إليله نفسله وتصلبواللي يحن إليه الشاعر 

واللو زمللن السللةادة التلل   ،حيللث السللام والكمللال ،اب الماضلل  اللو الةصللر الللل
منللل واعةللة ابللوط آدم عليلله والل  وكللرة عديمللة  ،روروللت علللى أرقللاء المةمللورة

 للم ، السللماويةاألديللان السللام إلللى األرض اللله الواعةللة التلل  ورد لكراللا ولل  
بهبلللوط اللللنف  القديملللة وقسلللدتها بفكلللرة اوتراضلللية تم للللت الفلسلللفات تلللداولتها 
األولى بفكرة مق ء اإلنسلان ملن الكواكلة البدائية والةلوم  ،ى القسد)الرو ( إل
أمللا محللاوات اإلنسللان الاحقللة وهلل  محللاوات لمةالقللة الهبللوط مللن  ،األخللرم

 ،(1)نلله ابللوط متفائلللأاألحسللن إلللى األعللل حسللناً للوصللول للتقديللد والللوادة أي 
إل  ،مللحوللزمن الشللاعر اللللي يرمللز للله بةامللة الشللم  يفةللل ضللد مللا يؤمللل ويط

 :يقول

3- 
4- 

 تسود الشم  منلا بليض أوقهنلا
 وكللان حالهمللا ولل  الحكللم واحللدة

 

 وا تسلللود بللليض الةللللر واللملللم 
 لللو احتكمنللا مللن الللدنيا إلللى حكللم

 

وه  تسود ما ا ير ة الشاعر بتسويده س بيض أوقهنا س الت  ال  عاملة 
وا  ،ه وعوتلهتبغ  بحرارتها القاسية إضمار قمال الت للحياة والحيوية والشباة 

س وداللة عاملة البيلاض ول  اللا التركيلة ضلد  (3)واللمم (2)تسود س بيض الةلر
وهل  تشلير للضلةذ واللوان  ،دالة عاملة الللون األبليض ول  التركيلة السلابق

اللللي ا تللؤازره الشللم  / الللزمن ليقللوم ويسللتوي علللى سللوعه اعتللران الةامللة 
وا يطلقله ويشللةر بضللياع وعتلله وهللو زملن يكبللل طمللو  الشللباة  ،بالةللر واللمللم

 .قزء من حلمه على المستوم اللات  وااقتماع  توبللك يخف ،وادره

                                                 

. الحوار الفلسف  بين 44( ينظر: الزمان و  الفكر الدين  والفلسف  القديم، د. حسام اآللوس : 1)
 .59-52حضارات الشر  القديمة وحضارة اليونان: 

 )علر(. 712/  2( الةلر: قانة اللحية، ينظر: لسان الةرة: قزء 2)
 )لمم(. 392/  3نكة، ينظر: المصدر نفسه: قزء ( اللمم: الشةر اللي يصل الم3)
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( السلابقة عليهلا 5-1ملع األبيلات ) ناصلانيت الاحقين( 39-32إن البيتين )
  :(1)الت  يقول ويها

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

 صلللحة النلللا  عبلنلللا لا الزمانلللا
 وتولللللللوا بغصللللللة كلهللللللم منللللللـ

 ياليلللللـربملللللا تحسلللللن الصلللللنيع ل
 وكأنللا لللم يللرض وينللا بريللة الللـ
 كلملللللللا أنبلللللللت الزملللللللان عنلللللللاة

 

 
 
 
 دَّ  

 وعنللللاام مللللن شللللأنه مللللا عنانللللا
 ـلللله وإن سللللر بةضللللهم أحيانللللا
 ـلللللله ولكللللللن تكللللللدر ااحسللللللانا
 اللللر حتللللى أعانلللله مللللن أعانللللا
 ركلللة الملللرء وللل  القنلللاة سلللنانا

 

وهلو  ،حسلة تخيلل الشلاعرعللى أن وةلل اللزمن واحلد  تدلإن اله األبيات 
وهو اللدار المريلة الللي يةينله  ،ة والصحبة الزائلة والصنيع المكدرزمن الغاصّ 

 :(2)أاله على الشر

 (3)كلملللللا أنبلللللت الزملللللان عنلللللاة -5
 

 (4)ركللة المللرء ولل  القنللاة سللنانا 
 

وكلما أنبت الزمان مصليبة ـ ويشلير إليهلا بالةاملة النكلرة س عنلاة س لتةظليم 
 ،  مضلرة أخيله اإلنسلان وظلملهمتةمداً ول اإلنسانالمصيبة وبيان شدتها ـ أعانه 

إن وظيفة اله األبيات ا  التحلريض  ،بتركيبه بالقناة سناناً ليقوم الطةن ويشتد
مللن أقللل مللراد النفللو  والحيللاة الميتللة بللالتهوين مللن سللرور  التفللان علللى عللدم 

 :وو  للك يقول ،الزمن

 ومللراد النفللو  أصللغر مللن أن 
 

 نتةلللللللللادم ويللللللللله وأن نتفلللللللللانى 
 

 :(5)كللك مع عوله (39-32)لاحقان البيتان ا ناصويت

 تغيللللر حللللال  والليللللال  بحالهللللا -5
 

وشلللللللبت وملللللللا شلللللللاة الزملللللللان  
 (6)الغرانللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللق

 

اللللي يللدل علللى دوران الللزمن وتقلللة أحواللله بالشللاعر حتللى أوصللله إلللى 
وهو باع  ليشهد على وناء  ،اللي ا يسقط له ناة الشاةأما الزمن وهو  ،المشية

                                                 

 .357-356( ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق : 1)
 .123: 4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 2)
 )عنا(. 172/  3( القناة: عود الرمح، ينظر: لسان الةرة: قزء 3)
و  الةود ليطةن به، ينظر: المصدر نفسه: ( السنان: الحديد الحاد الم لث الشكل واللي يركة و4)

 قزء 
 )سنن(. 221/  2

 ( من عصيدته و  مد  الحسين بن إسحا  التنوخ  ومطلةها:5)
 هو البين حتى ما تأنى الحزائق        ويا قلب حتـى أنت ممن أفـارق    
 .126-125ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 ) رنق(. 922/  2لةرة: قزء ( الغرانق: الشاة، ينظر: لسان ا6)
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 :  يمضون بين عدة متضاداتوالنا ،قيل وبداية قيل قديد

 وورعة / وميت             ومولود / وعال           ووامق           اقتماع

 :إل يقول ،بين الحياة والموت بدورتهواو با  

علللللى لا مضللللى النللللا  اقتمللللاع  -4
 وورعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

 

 (2)وواملق (1)وميت ومولود وعال 
 

الزمن وحاله الللي ا طبيةة إلى اإلشارة  وا هإن وظيفة الا البيت ومقصد
 ،ليصبر بللك على بين أحبتله عنله ،يتغير منل بدء أول إنسان وحتى نهاية الةالم

( السابق عليهملا 5( والبيت )5-1إن البيتين الاحقين يصهران األبيات السابقة )
ويتحللاوران مللع األبيللات السللابقة لينفيللا كللون الللزمن زمنللاً  ،ولل  حيزامللا النصلل 

صلة واألسلى الللي يضلر  النلا  ويطحلنهم ويلدور بهلم واو زملن الغ ،منفرداً 
زمللن  ،ويقةللان الللزمن زمنللين ،وبللأحوالهم ويبقللى اللو الشللاة اللللي ا يشللية

ألن  ،الماضلل  السللةيد الشللاة وزمللن الحاضللر الهللرم اللللي يضلليع ويلله الوعللت
الشللاعر يةللان  مللن الغربللة ولل  زمنلله الحاضللر ويدوةلله الللا الشللةور للحنللين إلللى 

 :(3)( مع عوله3+1ناص البيتان )الماض  السةيد. ويت

 عقدت بلالنقم طرول  ول  مفلاوزه -21
 

وحلللر وقهللل  بحلللر الشلللم  إل  
 أوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

 

إن الشللاعر عقللد بصللره بللالنقم كنايللة عللن السللير لللياً، وحللر وقهلله بحللر 
(، وهلو 4سيره نهاراً وتحمله لمشا  السفر ول  المفلاوز) عنالشم  مةقود كناية 

( 5هته وطول الطريق اللي عطةه و  المهمله)يشير لشدة تحمله الشدائد الت  واق
 وصواً إلى الممدو :

 علللة الللدليل بلله (6)كللم مهملله علللذ -21
 

 علة المحة عضانى بةدما مطا 
 

( 7وقلة الدليل اللي يدل على الطريق او كقلة المحلة اضلطراباً وخوولاً)
ه البةيد، اللي استطاع الشاعر أن يقطةله بةلد طلول سلفر المهمهمع خبرته بللك 

                                                 

 )عيل(. 213/  3( القال: المبغض، ينظر: المصدر نفسه: قزء 1)
 )ومق(. 635/  3( الوامق: المحة، ينظر: المصدر نفسه: قزء 2)
 ( من عصيدته و  صباه يمد  سةيد بن عبد هللا المنبق  ومطلةها:3)

 في وما عدالحيا وأيسر ما قاسيت ما قتال        والبين جار على ضع    
 .241-232ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 .22( ينظر: ديوان أب  الطية المتنب ، بشر  الواحدي: 4)
 )ممه(. 211/  3( المهمه: الفاة الواسةة، ينظر: لسان الةرة: قزء 5)
 )علذ(. 41/  3( القلذ: البةيد، ينظر: المصدر نفسه: قزء 6)
 .67: 1طية المتنب ، المةري: قزء ( ينظر: شر  ديوان أب  ال7)
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دو : والمطلل اسلتةارة لطلول لللك المهمله الللي اعتضلى منله مويتقاوزه إلى الم
 حاقته. 

ملن الكنايللة عللن  (عقللد طروله بللالنقم)إن البيلت األول الاحللق يحلول دالللة 
مغيللراً إيللاه مللن اإلخبللار إلللى  ،عامللة تشللير إلللى حلملله إلللىسللفره وترحاللله لللياً 

 ااستفهام. 

ث الاحلق ويحلول داللة عقلده حلر وقهله أما الشطر األول ملن البيلت ال الل
 بحر الشم  من الكناية إلى الةامة على تصوير وةل الزمن القائر عليه. 

ول  واعةله السياسل   -كما يتخيل الشلاعر-إن رقحان كفة السلطة القائرة *

مواقهتها ـ الت  سليادتها قلزء ملن حلمله عللى  وانةدام القوة الةادلة القادرة على
 ،حول زمن الشاعر إلى الكهولة وقةله يةي   ربته السياسيةـ  السياس مستوم 

وو  لللك يقلول ول   ،ا  الواعع الكائن وال انية ا  الةدم والفناء لسلطة األولىوا
  :نصه الاحق

15- 
16- 
17- 
12- 
19- 
21- 
21- 
22- 

الركللللللللاة بنللللللللا بيضللللللللاً  (1)تخللللللللدم
 (2)مشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاوراا

 بسياط القوم نضربها (6)مةكومة
 منبتلللله وأيللللن منبتلللله مللللن بةللللد

 ا واتللك آخللر ولل  مصللر نقصللده
 مللن ا تشللابهه األحيللاء ولل  شلليم
 عدمتلللله وكللللأن  سللللرت أطلبلللله
مازللللللت أضلللللحك إبلللللل  كلملللللا 
 نظلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرت
 أسللليراا بلللين أصلللنام أشلللااداا

 

 (4)وللللل  الر لللللل (3)خضلللللراً وراسلللللنها 
 (5)واليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنم

علللن منبلللت الةشلللة نبغلللى منبلللت 
 الكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرم

 الةلرة والةقلم (7)أبى شقاع عريع
 هلللموا لللله خللللذ وللل  النلللا  كل

 أمسى تشابهه األموات ول  اللرمم
 وملللا تزيلللدن  اللللدنيا عللللى الةلللدم
 إلللى مللن اختضللبت أخفاوهللا بللدم
 وا أشلللللااد ويهلللللا عفلللللة الصلللللنم

 

المنظلر الللي يشلق عللى الشلاعر رؤيتله وتصلوره، يشلتت الشلاعر  الاإن 
  :بين

 المشاادة               الةدم    

                                                 

 )خدي(. 211/  1( تخدي: تسرع، ينظر: لسان الةرة: قزء 1)
 )شفر(. 396/  2( المشاور: للبةير بمنزلة الشفير ل نسان، ينظر: المصدر نفسه: قزء 2)
 )ورسن(. 1135/  2( الفراسن: لحم خذ البةير، ينظر: المصدر نفسه: قزء 3)
 )ر ل(. 1192/  1ات، ينظر: المصدر نفسه: قزء ( الر ل: نوع من النب4)
 )ينم(. 922/  3( الينم: نوع من النبات، ينظر: المصدر نفسه: قزء 5)
 )كةم(. 699/  3( كةم البةير: شد ومه ليمنةه من األكل، ينظر: المصدر نفسه: قزء 6)
 )عرع(. 64/  3( القريع: السيد، ينظر: المصدر نفسه: قزء 7)



 114 

وبللين  ،لسلللطة القللائرةعامللة علللى ا ،رأي الةللين (األصللنام) مشللاادةبللين 
إل يصلفه بقولله  ،عامة عللى السللطة المنصلفة (شقاع / واتك)رؤية الةدم ألب  

أمسلى )ويشلتق منهلا صلفة أخلرم ول  البيلت نفسله  (ا تشابهه األحياء و  شليم)
والامشابهة يشتق منها نقيضها المشابهة ويشتق من   (تشابهه األموات و  الرمم

إن  ،ليؤكد بللك على تاشيه وونائه (و )الحرذ  األحياء ضداا األموات ويكرر
 ،للك المنظر يشةر الشاعر بمفارعة وةل زمنه حتى ضحكت إبله من الا المشهد

أالا اللي سارت نحوه ومنةهلا الشلاعر ملن أقلله ملن الرعل  ول  منبلت الةشلة 
وتحمل الشلاعر وناعتله مصلاعة السلرم  ،والر ل والينم حتى ابيضت مشاوراا

 !.؟اله حتى اختضبت أخفاوها بدم الشاعر من أقل لقائهوالرحيل وأاو

لم يدركوا رحيل الشاعر  (القوم)الت  يشير إليها بمفردة  القائرةوالسلطات 
الللي  (منبلت الكلرم)من أقل الوصول إللى حلمله  (1)وتحوله عن الحياة الخصبة

عربه  بل تواموا أن عقز الشاعر او اللي ،مطلته الدنيا به وما تزيده على الةدم
 :وو  للك يقول ،(2)إليهم

27- 
22- 

 تللللوام القللللوم أن الةقللللز عربنللللا
 ولللم تللزل علللة اإلنصللاذ عاطةللة

 

 وول  التقلرة ملا يلدعو إللى اللتهم 
 بين الرقال ولو كانوا لوي رحلم

 

يتشاكل مع التةبير عن سلراه ول  مطللع القصليدة ول  مقلوم  السرمإن للك 
يللدن  الللدنيا علللى الةللدم س مولللد وقوللله س ومللا تز ،عللدم التحقللق وسللياع  واحللد والل

كمللا  ،ومشللتق مللن عوللله س ومللا سللراه علللى خللذ وا عللدم س أي عللدم تحقللق حلملله
 :عليه (3)( من نصه السابق5( من النص الاحق مع البيت )22يتناص البيت )

 وا أعاشلللر ملللن أماكهلللم أحلللداً  -5
 

 إاّ أحق بضرة الرأ  ملن و لن 
 

ل مرتبة من األو ان بل ام س أحلق اللي يدل على أن ملوك زمن الشاعر أع
ليست ن  من  ،من و ن س مشيراً لفساد قيله ومقتمةه بفساد ملوكه الرأ بضرة 

الللي ألقلى عليله الكلرام مكلارمهم وهلو ملتلزم  (القاض  الخصيب )للك الممدو  
 :، وو  للك يقولهاوسنن اإلساميةبها كالتزامه بفروض الشريةة 

 ألقللللللى الكللللللرام اإللللللللى بللللللادوا -21
 مكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللارمهم

 

علللللى الخصلللليب  عنللللد الفللللرض  
 والسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنن

 

                                                 

 .721أب  الطية المتنب ، بشر  الواحدي:  ( ينظر: ديوان1)
 .242: 4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 2)
 ( من عصيدته و  القاض  محمد الخصيب  و  أنطاكية ومطلةها:3)

 أفاضل الناد أغراض لذا الزمن        يخلو من الهم أخالهم من الفطن    
 .351-349: ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق     
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إن النص الاحق يتةالق مع الا القلزء ملن اللنص السلابق ول  داللة بيلان 
 ،وساد أول  األملر وهلم ول  اللنص السلابق األو لان وول  اللنص الاحلق األصلنام

وفلل  الللنص السللابق تكللون تلللك الدالللة   ،ويختلللذ عنلله ولل  المقصللد والتوظيللذ
تكلون ول  اللنص الاحلق إشلارة  ول  حلين ،المملدو  كملا أشلرناتمهيداً است ناء 

كما يتةالق أيضاً مع دالة ال ورة على  ،لةدم تحقق حلمه على المستوم السياس 
إاّ أن تللك الداللة يلملح إليهلا بشلكل شلبه  ،السلطة الفاسدة والتحريض على للك

ً  ،مستتر  :(1)واو يلمح بللك إلى عوله أيضا
 اطين مقتهللاوقنبنلل  عللرة السلل -35

 

ملللن قماقمهلللا  (2)وملللا يقتضلللين  
 النسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر

 

وشللةوره  ،إن الللا التصللوير لسللير الشللاعر بللين األصللنام ومشللاادة وسللاداا
 ،يوح  بمقته للساطين والدعوة إللى ال لورة علليهم ،بمفارعة وةل الزمن الساخر

( اللللي يللدل علللى أن الشللاعر يتقنللة 35واللو بللللك يلمللح إلللى البيللت السللابق )
والنسللر يطالبلله  ،ولللللك يللدعو لل للورة عللليهم وعللتلهم ،لكرالله إيللاامالسللاطين 

بقمللاقمهم وهلل  كنايللة عللن للللك الكللره إاّ أنلله يوظفلله بوصللفه تمهيللداً اسللت ناء 
 :وإل يشير لللك بقوله ،ممدوحه من قملة الساطين والنا 

 أزالللت بلللك األيللام عتبلللى كأنملللا -41
 

 بنواللا لهللا لنللة وأنللت لهللا علللر 
 

إل  ،( من نصه الاحق مع بيتين ملن نلص سلابق27+16ان )ويتناص البيت
( الاحق س عن منبت الةشة نبغل  منبلت الكلرم س إللى 16يلمح عوله و  البيت )
 :(3)عوله و  سيذ الدولة

 وما منزل اللللات عنلدي بمنلزل -2
 

 إلا لللللللم أبقللللللل عنللللللده وأكللللللرم 
 

 :نفسهويلمح عوله س توام القوم أن الةقز عربنا س إلى عوله من النص 

إلا سللللاء وةللللل المللللرء سللللاءت  -2
 ظنونلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله

 

 وصللللد  مللللا يةتللللاده مللللن تللللوام 
 

                                                 

 ( من عصيدته و  مد  عل  بن أحمد األنطاك  ومطلةها:1)
 أطاعن خيالً من فوارسها الدهر       وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر    
 .143-141: المصدر نفسه    
 )عض (. 112/  3( يقتضين : يطالبن ، ينظر: لسان الةرة: قزء 2)
 ةها:اـ( ومطل347( من عصيدته و  كاوور سنة )3)

 فراق ومن فارقت غير مذمـم         وأم ومن يممـت خيـر ميمـم    
 .331-322ديوان المتنب ، تحقيق الخزرق :     
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الللي أسلاء أيضلاً، وبسليذ الدوللة  ،الت  تشترك قميةها بالتةريض بكاوور
، وول  ويهما يتوامه عول أعدائه وأظهر له الةداوة بسبة الظن بالشاعر وصد  

 :للك يقول

 وعللللادم محبيلللله بقللللول عداتلللله -9
 

 شلك مظللموأصبح ول  ليلل ملن ال 
 

إن انةدام السلطة الةادلة وسيادة السللطة المناعضلة لهلا يلؤدي إللى خلخللة *

كملا أن وسلاد األنظملة  ،األنظمة ااقتماعية وتغير عدد من مفاايمها وسلوكياتها
 ،ااقتماعية يقود إلى سيادة ااضطهاد السلطوي وتحكمهم بلالمواعذ المصليرية

ن يةي  الشاعر  ربتله ااقتماعيلة لةلدم مما يؤدي إلى أ ،أي أن الةاعة عكسية
 :تحقق حلمه على المستوم ااقتماع  وو  للك يقول ضمن نصه الاحق

33- 
34- 
35- 

 وا تشللللك إلللللى خلللللق وتشللللمته
 وكللن علللى حلللر، للنللا  تسللتره
  اض الوواء وملا تلقلاه ول  علدة

 

شلللللللكوم القلللللللريح إللللللللى الغربلللللللان  
 (1)والللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرخم

 وا يغلللللرك ملللللنهم  غلللللر مبتسلللللم
ولللل  اإلخبللللار  وأعللللوز الصللللد 

 والقسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم
 

 :(2)إن عوله س وا يغرك منهم  غر مبتسم س يلمح بصورة شبه مستترة لقوله

 إلا نظللرت نيللوة الليللث بللارزة -12
 

 ولللللا تظلللللنن أن الليلللللث مبتسلللللم 
 

… س إن اله القملة الشرطية المكونة من وةلل الشلرط وأداتله س إلا نظلرت
 ل يضربه الشاعر للقاال ا  م… س وقواة الشرط المقترن بالفاء س وا تظنن

 :به اللي يخاطبه بقوله

 وقااللل مللده ولل  قهللله ضللحك  -17
 

 حتلللللى أتتللللله يلللللد وراسلللللة وولللللم 
 

يد تبط  به وتقطةه ووم يفترسه وال  كنايلة علن النيلل ملن علدوه بةلد أي 
ورؤية  ،ويدل للك الم ل على عدم اا ترار بظواار األمور ،الحلم عليه وإمهاله

 ،(3)ا تدل على اابتسام بل عد تدل على التهيؤ لاوتلرا  أنياة الليث البارزة عد
 ،بلواطن األملورإللى وإنما ابد من البصيرة للولو   ،إلى اليقين يؤديوالنظر ا 

والبيت الاحق يتةالق ملع  ،حلمه على القاال وصبره عليهإلى واو يشير بللك 

                                                 

 )رخم( 1147: 1( الرخم: طائر من القوار ، ينظر: لسان الةرة: قزء 1)
 ( من عصيدته و  مةاتبة سيذ الدولة ومطلةها: 2)

 ومن بجسمي وحالي عنده سقم واحر قلباه ممن قلبـه شبـم            
 .227-225ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 .254: 3( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 3)
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بأسللوة االتفلات مشيراً من خاله إلى مخاطبة الشاعر نفسه  ،الا البيت السابق
 ،بةدم اا ترار بابتسامة النا  وقد تكون ابتسامة أنياة الليث الت  تريد اوتراسه

ووظيفللة الللا  ،وكللن علللى حلللر مللن النللا  واسللتر للللك الحلللر عللنهم مسللايرة لهللم
 ،البيت اإلشارة لفساد األنظمة ااقتماعية وسلوكيات النا  بسلبة وسلاد السللطة

 يت السابق اللي يتناص مع دالته.أي إنها تختلذ عن وظيفة الب

 نبض الحياة: -1

زملن  ،وهو راين الزمنين ،يبدأ الشاعر عصيدته بلكر الزمن وينهيها بلكره
إاّ  ،ااستفهام عن المستقبل اللي يحلم بتشلكيله وزملن التمنل  والحنلين للماضل 

قوذ وا يتساعط الشاعر كورعة لابلة و   ،أن الا القيد ما ينفك ينخر  ليتساعط
بل ي بت ويصبر عللى ملا يبصلره ملن  ،وا يمحو رسمه من لوحة الحياة ،الريح

الللات  والسياسل  وااقتملاع  ألنله يمتللك رؤيلة للحيلاة  المسلتومعلى  إخفاعات
 :إل يقول ،والزمن

 اون على بصر ما شلق منظلره -32
 

 وإنملللللا يقظلللللات الةلللللين كلللللالحلم 
 

القلائم بلين  تلداوعلل ،الكلونوالحركة والصليرورة والتغيلر ال  سلنة الحيلاة و
وهلل  حركللة دائريللة تللدور  ،والليللل والنهللار والحيللاة والمللوت والسللالةالموقللة 

مفضية بهلا إللى التغيلر لةلدم أزليتهلا وأبلديتها  ،خالها األحداث واألحام دواليك
وما أصبح عياناً مشااداً و  الواعع يمس  طيفاً وخيااً  ،وقواراا عائم على الفناء

ً و ،بةد للك ولدورة  ،ولدوام الحلال محلال ،ما كان حلملاً بةيلداً يصلير يقظلة وعيانلا
وقميلع األحلام  (1)وقميلع يقظلات الةلين كلالحلم سلوذ تتاشلى ،الزمن مستمرة

 وللك بةك  النتيقة. ،كيقظات الةين سوذ تتحقق

إن قوار الا الصراع والدوران تفلاؤل  إلعلراره بلالتطور والتغيلر للوادة 
لقللديم والللا مللا يةللد مللن اآلراء األصلللية ولل  المةللارذ الفلسللفية القديللد وتقللاوز ا

 :بالخطاطة اآلتية توضيحهويمكن  ،والنفسية

 
 
 

 

                                                 

. ديوان اب  الطية المتنب ، 249: 4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 1)
 .722بشر  الواحدي: 

 الحلم

 اليقظة

 اليقظة

 الموت الحلم

 الحياة

 الحياة

 الموت



 112 

 

 

إن اله الرؤية ا  الخيط الحريري الشفاذ اللي يشير إلى إقابة استفهامه 
وللالحلم ابللد أن يصللبح يقظللة وشللةوره بالغربللة ابللد أن  ،اللللي بللدأ القصلليدة بلله

السللةادة والحيللاة وهللون علللى بصللر  مللا شللق  زمللنن إلللى ويتحللول الللزم ،ينتهلل 
 منظره.

األول مللن الللا البيلت يلمللح بصللورة شللبه مسلتترة إلللى عوللله ولل   الشلطرإن 
 :(1)نص سابق

 وإن  رأيت الضر أحسن منظراً  -36
 

 وأاون من مرأم صغير بله كبلر 
 

والللي يلدل عللى أن  ،وهو ملن بةلض ملا شلق عللى بصلره منظلره ورؤيتله
يشللير بللللك لنقللده  ،مللن رؤيللة الصللغير المتكبللر منظللراً أاللون الضللر أحسللن و

 :(2)ويلمح كللك إلى عوله ،للساطين والسلطات السياسية و  زمنه

 كلللام أك لللر ملللن تلقلللى ومنظلللره -11
 

 مملللا يشلللق عللللى اآللان والحلللد  
 

 ً موظفلاً إيلاه ول  نقلد  ،وهو من بةض ما شق على بصره وعلى سمةه أيضلا
 (،إسللحا  / ابللن كيغللل )قيللله وسلللطة زمنلله المتم لللة ولل  الللا الللنص السللابق بللـ 

ويتنللاص الشللطر ال للان  مللن البيللت السللابق س وإنمللا يقظللات الةللين كللالحلم س مللع 
 :(3)عوله

 على لا مضى النا  اقتماع وورعة -4
 تغيللللللر حللللللال  والليللللللال  بحالهللللللا -5

 

 ووامللللق وميللللت ومولللللود وعللللال 

 وما شاة الزمان الغرانلق وشبت
 

واللي يدل عللى أن وةلل اللزمن  ابلت ومفطلور عللى تقللة أحوالله بالنلا  
وحللرذ  ،وا تشللية بللل الل  دائمللة الشللباة والحيويللة ،بحركللة دائريللة ا تتغيللر

 :الواو يشير إلى ترابط وتةاعة أحوال النا  بين

 ووامق          وورعة / وميت           ومولود / وعال            اقتماع

                                                 

 ا:( من عصيدته الت  مطلةه1)
 طاعن خيالً من فوارسها الدهر         وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبرأ    
 .143-141ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 ( من عصيدته و  اقاء إسحا  بن كيغل  ومطلةها:2)

 قالوا لنا: مات إسحاق فقلت لهم       هذا الدواء الذي يشفي من الحمق    
 .191المصدر نفسه:     
 ( من عصيدته الت  مطلةها:3)

 هو البين حتى ماتأنى الحزائق        ويا قلبي حتى أنت ممن أفارق    
 .127-126: المصدر نفسه    
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وهو يوظذ الا  ،وتغير بللك حياة الشاعر وأحواله ،أي بين الحياة والموت
البيت ل شارة لطبيةة الزمن لك  يصبر على ورا  األحبة اللين أشار إلليهم ول  

 :(1)ويتناص أيضاً مع عوله و  نص سابق ،مطلع عصيدته

 نصلللليبك ولللل  حياتللللك مللللن حبيللللة  -4
 

 نصللليبك وللل  مناملللك ملللن خيلللال 
 

كنصلية  ،ويدل على أن نصية الةاشق من حبيبته ووصالها عصير وزائلل
وللاألول يقطةلله ااوتللرا  وال للان  يتاشللى  ،اإلنسللان مللن خيللال الحبيبللة ولل  الحلللم

والحبيبة ال  عاملة عللى عشلق اللدنيا وحلة الحيلاة ولللك  ،بااستيقاظ واانتباه
 :لقوله و  النص نفسه

3-  ً  ومللللن لللللم يةشللللق الللللدنيا عللللديما
 

 لكللللن ا سللللبيل إلللللى الوصللللالو 
 

ووظيفللة البيللت  ،إن سلليا  الللنص يشللير إلللى دالللة ر للاء والللدة سلليذ الدولللة
 ،والحيللاة عصلليرة األقللل وعليلللة الوصللال ،هللا عللز وقللل بقضللاءالصللبر والتسللليم 

 :(2)ويتناص الشطر ال ان  الاحق أيضاً مع عوله

16- 
17- 

 أنللللا مبصللللر وأظللللن أنلللل  نللللائم
 كبللللر الةيللللان عللللل  حتللللى إنلللله

 

 مللللن كللللان يحلللللم باإلللللله وأحلمللللا 
 صللار اليقللين مللن الةيللان توامللا

 

ويدل على أن الةيان عد كبلر عللى الشلاعر واسلتةظم ملا يبصلره حتلى ظلن 
 ً إاّ إنله يؤكللد اإلبصللار  ،وصلار اإلبصللار واليقلين مللن الةيلان لديلله حلملاً وتوامللا

لين باسللتفهامه التةقبلل  س مللن كللان يحلللم باإلللله وأحلمللا س إن الشللاعر يوظللذ الل
أملا ول  الللنص  ،البيتلين ول  نصله السللابق ل شلارة إللى صلفات وأوةللال ممدوحله

ول  نصلذ بيلت ليشلير ملن خالله  ،الاحق وهو يوقز للك اإلطنلاة ول  البيتلين
 ،وهو يتباين عنهما و  عدم تأكيلد اإلبصلار ونفل  الحللم ا،لدورة الزمن كما بيناا

واليقظلة اخلتاذ المقصلد  للموالح ،بل يترك المةادللة دائلرة بلين اليقظلة والحللم
 والوظيفة.

ـ وضاً عن رؤيته تلك ـ يطلق طاعته الكامنة ويلر نفسه تأخلل  الشاعرإن *

ويواقلله  ،وسللةها وتظهللر قلللداا وعزمهللا علللى التغييللر بالفةللل وعللدم ااستسللام
األحداث السياسية وااقتماعية والنفسية المحطمة ل نسان وطموحه بصبر على 

 :يقول و  نصه الاحق متةقباً من طاعته وطبيةة نفسهو  للك و ،اارضر

                                                 

 اـ( ومطلةها:337( من عصيدته و  ر اء والدة سيذ الدولة سنة )1)
 نعد المشرفية والعوالي        وتقتلنا المنون بال قتـال    
 .214-211تحقيق: الخزرق :  ديوان المتنب ،    
 ( من عصيدته و  صباه يمد  إنساناً أراد أن يستكشذ عن ملابه ومطلةها:2)

 كفّى  أرانى ويك لومك ألوما         هم أقام على فؤاد أنجما    
   .311-311: المصدر نفسه    



 111 

36- 
37- 

 سبحان خلالق نفسل  كيلذ لللتها
 الللدار يةقللة مللن حملللى نوائبلله

 

 ويملللا النفلللو  تلللراه  ايلللة األللللم 
وصللللبر قسللللم  علللللى أحدا لللله 
 الحطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم

 

 :(1)يلمح بصورة شبه مستترة لقوله ،بغاية األلم الشاعرإن تللل نف  

31- 
32- 

 وعللع ولل  األنللـإلللذ الللا الهللواء أ
 واألسى عبل ورعلة اللرو  عقلز

 

 ـلللللف  أن الحملللللام ملللللر المللللللا  
 واألسللللى ا يكللللون بةللللد الفللللرا 

 

 ،وه  تخلالذ األنفل  التل  تقلد الحملام / الملوت ملر المللا  وتحلزن للللك
وهلو  ،قةلهلا ا تبصلر الحقيقلة التل  رآالا الشلاعر (2)لتةوداا وألفها لهلله الحيلاة

 ،متةقبلاً ملن طبيةلة خللق نفسله التل  تتلللل بلاأللمولهلا يسبح  ،اللي رأم وشةر
عاصداً بللك بيان تحمله للنوائة واألحداث المحطملة التل  ملرت عليله وسلاء لله 

أملا وظيفلة القلول السلابق وهل  اإلشلارة لقلبن  ،مشاادتها ملن أقلل تحقيلق حلمله
أعداء أبى الةشائر عنه وشقاعته والتحريض على اإلعدام وضرة الهام وطةلن 

كإعلدام أبلى الةشلائر الللي  ،على قمامها وعدم الحلزن والةقلز ،ق والصبرالفيال
 :يصفه

 ضارة الهام و  الغبار وملا يلر -14
 

 اللة أن يشللرة اللللي اللو سللاع  
 

إن النص الاحق للشاعر المتناص مع النصوص السابقة يةبر عن عشلق *

ماً وهلو يسلاور حلا ،الشاعر للحياة وإن طغى اللزمن وبةلد الحللم وطاللت الغربلة
سر الحياة واألصل اللي خلقت منه ومصدر القوة والحركلة والفةلل  (الماء)مةه 

 :وو  للك يقول ،اللي يستمد منه الةزم على التغيير وطلة الحلم

 ونتللرك المللاء ا ينفللك مللن سللفر -5
 

ملللا سلللار وللل  الغللليم منللله سلللار وللل   
 (3)األدم

 

وملا  ،وة والةلزمتوح  و  الا اللنص عللى القل ،والماء عامة دينية وولسفية
 ،عامة على النقاء والةللو والحيلاة الةزيلزة (الغيم) طلةسار من للك الةزم و  

ليةطيهللا األمللل واإلصللرار علللى  ،عامللة علللى القسللد والللنف  (األدم)سللار ولل  
والماء / الةزم ا ينفك من سفر وتقدد ألن الركلود عاملة اآلسلن ملن  ،الوصول

                                                 

 ( من عصيدته و  مد  أب  الةشائر ومطلةها:1)
 تحسب الدمع خلقة في المآقى     أتراهـا لكثـرة العشـاق        
 .193-191ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 .492: 2( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 2)
( األدمة: باطن القلد اللي يل  اللحم والبشرة ظااراا واو خاص باإلنسان، ينظر: لسان الةرة: 3)

 )أدم(. 35/  1قزء 
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كمللا أن  ،(1)لمللن وعللذ وللا دنيللا ،لمللوتالمللاء المتوعللذ عللن الحركللة وعامللة ا
بل الو يقلدد بلللك  ،الشاعر ا يبغض الةي  لك رة تكليفها السفر و  طلة الغيم

عزائمه وحياتله بوعايلة علبله وقسلمه ملن الحلزن والسلقم بنقللـه ملـن مكلـان إللـى 
 :وو  للك يقول ،(2)مكان

6- 
7- 

 ا أبغض الةي  لكن  وعيت بها
 

طلللللردت ملللللن مصلللللر أيلللللديها 
 لهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللابأرق

 

 علب  من الحزن أو قسم  من السلقم 
 

 حتى مرعن بنا ملن قلو  والةللم
 

 :(3)س أو قسم  من السقم س بصورة شبه مستترة إلى عوله عولهويلمح 

 واحتملللللال األلم ورؤيلللللة قانيلللللـ -1
 

 ـللللـه  لللللاء تضللللوم بلللله األقسللللام 
 

ملن اللا الغللاء الللي ا تتحملله، واللو  هلاوهلو يك لر الترحلال ليقل  روحله ويمنة
احتمللال األلم ورؤيللة قانيلله مللن السلللطات القللائرة / األصللنام التلل  يشللااد تكبراللا 
وتةاليهللا، ولللي  للله القللدرة علللى رد ألااللا، وهللو  لللاء يللؤلي األروا  األبيللة ويميتهللا 
وتضوي األقسام وتسقم بسببه، وبللك تختلذ وظيفة البيت السابق و  نصله علن الله 

لللى ال للورة والقتللال واإلشللادة بصللفات ع ضالوظيفللة الاحقللة، ولل  كللون الشللاعر يحلل
ممدوحه، الللي ا يضلام وا يتلرك  لأراً إاّ أدركله، بخلاذ األنفل  لات التصلورات 

لماً لضةفها وتخاللها: ااحتمالالمقةرة الت  ترم للك   لأللم حع

 كلللللل حللللللم أتلللللى بغيلللللر اعتلللللدار -5
 

 حقلللللللللة اقللللللللل  إليهلللللللللا اللئلللللللللام 
 

 ً  :(4)إلى عوله ويشير البيت الساد  الاحق بأكمله أيضا

                                                 

عر عامة )ماء( و  عدد من عصائده للدالة على الحياة والقوة كقوله و  مطلع ( استخدم الشا1)
 عصيدته:

 أريقك أم ماء الغمامة أم خمر         بفي برود وهو في كبـدي جمر    
 . وعوله:    133ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 واآلليريك مخبره أضعاف منظره          بين الرجال وفيها الماء     
 . والقصيدة و  مد  أب  شقاع.266المصدر نفسه:     
 اـ( إل يقول:354( و )كشذ( الشاعر عن الا المةنى و  عصيدته الت  ودع بها ابن الةميد سنة )2)

 تبدل أيامي وعيشـي ومنزلـي        نجائب ال يفكرن في النحد والسعد    
إظهاره بةد أن كان ويه ش ء من الخفاء، . والكشذ او إبراز المةنى و114المصدر نفسه:     

 . 291/  2. الةمدة: قزء 91/  2ينظر: حلية المحاضرة و  صناعة الشةر: قزء 
 ( من عصيدته و  مد  أب  الحسين عل  الخراسان ، مطلةها:3)

 ال افتخار إال لمن ال يضام         مدرك أو محارب ال ينام    
 . 312-316 ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :    
 ( من عصيدته بةد خروقه من مصر والت  مطلةها:4)

 أال كل ماشية الخيزلي       فدا كل ماشية الهيذبي     
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 ولكللللللللللللنهن حبللللللللللللال الحيللللللللللللاة -3
 

 األلم (1)وكيللللللللد الةللللللللداة وملللللللليط 
 

والشاعر ا يبغض الةي  بك رة سفره عليها، بل يق  بها علبه من الحزن وقسمه 
 وكيد الةداة ودوع األلم عنه، وتقدد بللك حياته. (2)من السقم، ألنها أسباة الحياة

 حة الشاعر لمش  إلى شارة اإل و( السابق و  نصه، وه3أما مقصد البيت )
الناعة، الت  نقته من كاوور وأخرقته من مصر، وكادت أعدائه ودوةت عنه األلم 

 وقددت وصله بالحياة.

ويهون من  ربلة الشلاعر ـ وضلاً علن رؤيتله للحيلاة واللزمن ـ ) لملة( والم *
ن كناية عن أعوانه ومحبيه اللين يةينوه على ملا يبغل  ملن المطاللة الةظلام مخلاطري

 بأرواحهم من أقل للك ويصفهم بقوله:

9- 
11- 
11- 
12- 
13- 

 و   لمة أخطروا أرواحهم ورضوا
 تبللللدو لنللللا كلمللللا ألقللللوا عمللللائمهم

 طةانون من لحقلوا (5)بيض الةوارض
 عللللد بلغللللوا بقنللللاام وللللو  طاعتلللله
 وللللللل  القااليلللللللة إاّ أن أنفسلللللللهم

 

 بمللللا لقللللين رضللللا األيسللللار بللللالزلم   

 (4)عمللللائم خلقللللت سللللوداً بللللا للللل م

 للللللنةم (6)ن الفللللوار  شللللالونملللل
 وللللي  يبلللل  ملللا وللليهم ملللن الهملللم
 مللن طيللبهن بلله ولل  األشللهر الحللرم

 
 الرما  وكانلت  يلر ناطقلة (3)ناشوا -14

 
 (4)وةلمواللا صلليا  الطيللر ولل  الللبهم 

 

 :(5)إن البيت التاسع يتناص مع عوله

 وحيلللد ملللن الخلللان وللل  كلللل بللللدة -9
 

 إلا عظللللم المطلللللوة عللللل المسللللاعد 
 

مةه ول  عاعلة تخلالذ وتضلاد، والشلاعر ول  المقطلع الاحلق للي   صناوهو يت
وحيداً من الخان كملا ول  المقطلع السلابق، بلل الو ول   لملة صلفتهم أنهلم يخطلرون 
                                                                                                                            

 .12-16: المصدر نفسه    
 )ميط(. 1114/  3( الميط: الدوع، ينظر: لسان الةرة: قزء 1)
 .191: 4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 2)
 ائم السود با ل م: ا  كناية عن شةرام الطويل واللي يدل على الحيوية والشباة والقوة. ( الةم4)
 ( بيض الةوارض كناية عن مردام وشبابهم.5)
 )شلل(. 767/  2( شالون للنةم: مطاردون ل بل، ينظر: لسان الةرة: قزء 6)
 )نا (. 561/  3( ناشوا: تناولوا، ينظر: لسان الةرة: قزء 3)
)بهم(.  221/  1بهم: الشقاع اللي ا يدرم من أين يؤتى، ينظر: المصدر نفسه: قزء ( ال4)

من البيت او كناية عن نيلهم من الشقةان وتمزيق أقسادام بالرما  حتى  والشطر ال ان 
  دت كأنها طير قارحة تنه  أعضائهم وتصدر صيا  الظفر.

 ( من عصيدته و  مد  سيذ الدولة ومطلةها:5)
 ذات الخال في حواسد        وإن ضجيع الخوذ مني لماجد عواذل    
 .76-74ديوان المتنب ، الحزرق :      
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أرواحهم ويرضون س رضى األبسار بالزلم س كنايلة علن شلقاعتهم وهلم يرضلون بملا 
مطلوة عل المساعد يقع لهم بالغية وا يهابون المقهول، وليست صفتهم س إلا عظم ال

س والتلل  يقصللد مللن خالهللا ولل  نصلله السللابق اإلشللادة بصللفاته اللاتيللة، والتةبيللر عللن 
شخصيته القوية وعظم مطلوبه الللي يبغل  الوصلول إليله حتلى وللو سلار وحيلداً وعلد 

البيت ال الث عشر من النص  ناصتخالل عنه الخان وك ر عوالله وعل المساعد، ويت
 :(1)األول عوله ،من نصوص سابقة على نصه الاحق مع  ا ة أقزاء

31- 
31- 

 وولللل  أكفهللللم النللللار التلللل  عبللللدت
 انديللة إن تصللغر مةشللراً صللغروا

 

 عبل المقو  إلى لا اليلوم تضلطرم 
 بحلللداا أو تةظللللم مةشللللراً عظمللللوا

 

 (:2)وال ان  عوله

لللوات الخملل  ناولللةً  -23  شللي   يللرم الصَّ
 

لللا  وللل  الحلللرمع    ويسلللتحيلُّ دم الحقَّ
 

 :(3)ث عولهوال ال

لللللللـلُّ  وعلللللللوار  لواملللللللع  دينهلللللللا -17  الحع
 
 
 

 ولكللللللللللللنَّ زيَّهللللللللللللا اإلحللللللللللللراما  
 

بأنله قلاال  الطةلن والقتلل  هإن قميع األبيات السابقة تصور وةل السيذ وتصف
إاّ أنها تأت  بصور وعاملات وتراكيلة با يلة ونحويلة مختلفلة، ولالقزء األول ملن 

 يلية، وهلو النلار التل  عبلدت عبلل نلار تلك األبيات يصور السيذ بصورة استةارية تم
كانطفاء نلار المقلو  بلوادة وتتا   تخبووا  تضطرم لحد اليوم، ولم  (4)المقو 
نها تمتلاز عنهلا بصلفتين بالسلبق بالةبلادة وبااضلطرام، إن وظيفلة أ(، أي الرسول)

 الا البيت ومقصده و  نصه السابق او تصوير القوة الةسكرية لسيذ الدولة وتمكنها
 ةظمون لقدرتها وسطوتها.يمن أعدائه، وه  إن تصغر عوماً يصغرون وإن تةظمهم 

                                                 

 اـ( مطلةها:345( من عصيدته و  سيذ الدولة سنة )1)
 عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم        مـاذا يزيـدك فـي إقدامك القسـم    
 .311-297ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 من عصيدته و  صباه يةبر ويها عن نفسه، مطلةها: (2)

 ضيٌف ألم  برأسي غير محتشم         والس يف أحسن فعالً منه بالّ لمم      
 .314-312: المصدر نفسه    
 ( من عصيدته و  مد  أب  الحسين الخراسان ، مطلةها:3)

 ينام  ال افتخاٌر إال  لمن ال يضام        مدركَّ أو محـاربَّ ال     
 .312-316المصدر نفسه:     
 .554-553: 3( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 4)
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أما القزء ال ان  ويصور السليذ بأسللوة الكنايلة إل يتحلول إللى )شلي ( قلاال  
قا  و  الحرم المك  ويرم الصلوات الخم  المفروضلة ناوللة،  الفةل يستحيل دم الحا

الداللة عللى أعلوان الشلاعر ول    الإن مقصد الا البيت ووظيفتله ول  نصله السلابق 
 وو  للك يقول: ،خوض المةركة الت  طالما انتظر عيامها

12- 
19- 
22- 

 مصللطبر (1)لقلد تصللبرت حتللى ات
 (3)ألتللللركن وقللللوه الخيللللل سللللاامة

 ملللا زال منتظلللري (4)بكلللل منصللللت
 

 حتلللى ات مقلللتحم (2)ولللاآلن أعحلللم 
 والحرة أعوم ملن سلا  عللى علدم

 خللدمللله مللن دولللة ال (5)حتللى أدلللت
 

أما القزء ال الث ويصور السيذ بأسلوة الكنايلة كلللك وهل  علوار لواملع دينهلا 
الحل كناية عن وةلها واستباحتها للدم األعلداء وهلو حلال الهلدر،  لم يسلتدرك ليزيلداا 
صللفة أخللرم بقوللله )ولكللن زيهللا اإلحللرام( كنايللة عللن اسللتمرارية شللهراا ولل  وقللوه 

، وظيفة الا البيت و  نصه (6)ا كزي اإلحراماألعداء حتى ا ترم إا عوار عن قفنه
السابق او الدالة على عوة قي  ممدوحه اللي يحميه من أعدائه والت  تأت  ملن علوة 

 الممدو  نفسه.

إن البيت ال الث عشر من النص الاحلق يصلهر قميلع تللك الصلور ول  وضلائه 
لسليذ إللى النص  ويتةالق متضلاوراً ملع دااتهلا، ويحلول التصلوير والوصلذ ملن ا

الغلمة، وهم و  القااليلة لقلوتهم وشلدتهم وتمرسلهم ول  القتلال إل ا يرعلون ول  علدو 
مقاتل إاً وا لمة،  م يست نى ليزيلدام صلفة أخلرم وهلم متمتةلون بطيلة القتلال لةلدم 

، ومقصلد (7)شةورام باإل م وشةورام باألقر وال واة كأن أنفسهم و  األشلهر الحلرم
صللد السللابقة إل يوظفلله ولل  الدالللة علللى شللقاعة اعللن المق ختلللذيالللا البيللت الاحللق 

 أعوانه وأصحابه اللين يحبونه ويةينوه و   ربته.

                                                 

 )ات(. 326/  3( ات: لي ، ينظر: لسان الةرة: قزء 1)
 )عحم(. 251/  3( أعحم: أي أورد نفس  مهالك الحرة، ينظر: المصدر نفسه: قزء 2)
 )سهم(. 231/  2د المةركة، ينظر: المصدر نفسه: قزء ( ساامة: متغيرة لما يلحقها من شدائ3)
 462/  2( المنصلت: الماض  و  األمور ويقصد به السيذ، ينظر: المصدر نفسه: قزء 4)

 )صلت(.
/  1( أدلت: أي حتى قةلت له الدولة وأخلتها ممن ا يستحقها، ينظر: المصدر نفسه: قزء 5)

1116  
 )دلل(.

 .226: 2ية المتنب ، المةري: قزء ( ينظر: شر  ديوان أب  الط6)
 .719. ديوان أب  الطية المتنب ، بشر  الواحدي: 243: 4( ينظر: المصدر نفسه: قزء 7)
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 الصراع بين منطقين: -4

إن المةوعلللات واألحلللداث المحطملللة التللل  واقههلللا الشلللاعر بسلللبة وةلللل زمنللله 
والسلطات السياسية وااقتماعية الت  عبر عنها و  النص، عادته إلى إقراء محلاورة 

 بينه وبين علمه ـ عامة الةقل ـ، إل يقول:

23- 
24- 
25- 
26- 

 حتللى رقةللت وأعاملل  عوائللل للل 
 أكتلللة بنلللا أبلللداً بةلللد الكتلللاة بللله
 أسللمةتن  ودوائلل  مللا أشللرت بلله
 مللن اعتضللى بسللوم الهنللدم حاقتلله

 

 المقلللد للسللليذ للللي  المقلللد للقللللم 
 وإنمللللللا نحللللللن لألسللللللياذ كالخللللللدم
 ولللللإن  فللللللت ولللللدائ  عللللللة الفهلللللم

 (1)ل علللن الللل بللللمأقلللاة كلللل سلللؤا

 

والشلاعر يخلر  بنتيقلة مسللم بهلا، ال  خلوض لللك الصلراع بمنطلق )السلليذ( 
عامة على القوة ا بمنطلق )القللم( عاملة عللى الةقلل، والمقلد ول  اللا اللزمن لله ا 

األصنام الت  زاراا وشااداا  تحطيملسواه  م يأت  الفةل للقلم بةده، ولهلا ير ة و  
 وو  للك يقول: وعتالها،

29- 
31- 
31- 

 وللللللللا زيللللللللارة إاّ أن تللللللللزورام
 ملللن كلللل عاضلللية بلللالموت شلللفرته
 صلللنا عوائمهلللا علللنهم وملللا وعةلللت

 

 (2)أيللللد نشللللأن مللللع المصللللقولة الخلللللم 

 مللللللللا بللللللللين منللللللللتقم منلللللللله ومنللللللللتقم
 (3)مواعللع اللللؤم ولل  األيللدي وا الكللزم

 

 :(4)إن اله األبيات قميةها تصهر و  وضائها النص  وتتةالق مع عوله

 الفللتح القليللل وإنمللا ومللن طلللة -22
 

 مفاتيحللله البللليض الخفلللاذ الصلللوارم 
 

ويدل على أن القوة الت  يشير إليها بةامة البيض الخفلاذ الصلوارم، ال  التل  
تللأت  بالنصللر والفللتح القليللل، اللللي يصللوره بصللورة الزوللاذ رامللزاً إليلله بةامللة 

ودراامهللا عتللل  )الةللرو ( التلل  ا تللزذ لمحبوبهللا إاّ بن للر الللدراام اللابيللة ووعهللا،
 األعداء ون رام، إل يقول:

                                                 

( أي ال أدركت حاقتك؟ لم أدرك حاقت ، ينظر: ديوان أب  الطية المتنب ، بشر  الواحدي: 1)
725. 

  )خلم(. 213/  1( الخلم: القاطةة، ينظر: لسان الةرة: قزء 2)
 253/  3( الكزم: عصر اليد وعدم القدرة على النيل من الخصم، ينظر: المصدر نفسه: قزء 3)

 )كزم(.
( من عصيدته و  مد  سيذ الدولة لبناء علةة الحدث و  باد الروم وانتصاره عليهم سنة 4)

 اـ(، مطلةها:343)
 كارمعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم      وتأتي على قدر  الكرام الم    
 .291-229ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
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 ن لللرة (1)ن لللرتهم ولللو  األحيلللدة -29
 

 كملللا ن لللرت ولللو  الةلللرو  اللللدراام 
 

المقصلد والةرو  لن تزذ إليه والحلم يبقى حلماً ما لم يسع لتحقيقه، والحلم الو 

والللا الللنص المركللزي  الاحللق،الللنص داات منلله  توالمولللد اللللي تولللد يلمحللورا

السلابقة عليله  شلاعرلنصلوص التم لله اع أن يحلتفظ بزيلادة المةنلى بةلد اسلتطالاحق 

 عيمة ووظيفة قديدة. حويلها وإعطائها وت

                                                 

( األحيدة: قبل و  باد الروم بنى عليه سيذ الدولة علةة الحدث وقرت عليه المةركة بينه 1)
، 94/  4اـ(، ينظر: شر  ديوان المتنب ، البرعوع : قزء 343وبين الدمستق عائد الروم سنة )

114. 
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 المبح  الثاني

 الذاتي الكليالداخلي التناص 

 

بقصليدته  (أ)التل  سلأرمز لهلا بلالحرذ المتنبل  لقصليدته  بمناعضةتم ل يو
التل   (ة)الذ بقصليدته وقلد نلاعض المتنبل  وخل (،ة)الت  سأرمز لها بالحرذ 

  :(1)مطلةها 

 أيللللللللللللا خللللللللللللدَّد هللا ورد  الخللللللللللللدود 
 

 وعلللللللدَّ علللللللدود الحسلللللللان القلللللللدودع  
 

  :(2)مطلةها الت  (أ)عصيدته 

 كلللللللم عتيلللللللل  كمللللللللا عاتعللللللللتا شللللللللهيد  
 

 ببيللللللاض الطُّلللللللى ووردع الخللللللدودع  
 

وللالنص  ،إن مفهللوم اللله النقيضللة يختلللذ عللن مفهللوم النقللائض المةرووللة
محاكلاة سلاخرة للم  (ة)اللي يحاكيه النص المتفلرع عنله  (أ)( األصل )النمول 

 ،نفسللهايللأت نصللاً خارقيللاً ينتملل  لكاتللة آخللر بللل قللاء مللن نصللوص الشللاعر 
أنهملا للم يأتيلا  علنوضلاً والمناعضة تقع بين نصين من نصلوص الشلاعر لاتله، 

ولالنص  ،(3)المتلواتر وإن توحدا بروي الدال المكسلورة وعاويلة هعلى الوزن نفس
األصل أتى على البحر الخفيذ أما النص المتفلرع عنله وقلد قلاء عللى تفةليات 

 البحر المتقارة.

ن التنللاص الكللل  أو التحويللل النصلل  بمصللطلحات أوبللللك يمكللن القللول 
 ،النصوص الخارقية بل يشمل أيضاً النصوص الداخلية علىا يقتصر  ،قينيت

ماً إقرائيللاً وقللط عللللى التللل  يمكللن تقسلليمها تقسللي ،كمللا نقللد ولل  اللله النقيضللة
 :رئيسين موضوعين

 الحسان والواقع. -أ
 أزمة الشاعر وتحرره من العبودية.-ب

                                                 

 . 29-27ديوان المتنب ، الخزرق :  (1)
 . 24-22المصدر نفسه:  (2)

( وا  القاوية  المتكونة من حرذ واحد بين ساكنين، ينظر: ون التقطيع الشةري والقاوية، د. 3)
 .269، 213صفاء خلوص : 
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 الحسان والواقع: -أ

للنصين يشير إلى أنهما كتبا و  المرحلة الشةرية الت   التاريخ إن السيا  
 ،(1)(الـ337-314)سبقت القصائد الت  عالها ول  سليذ الدوللة أي ملا بلين سلنة 

 :(2)الت  مطلةهاوالقصيدة 

 كم عتيل كما عتلت شهيد -1
 

 ببياض الطلى وورد الخدود 
 

اللي صار نمولقاً ومرقةاً نصياً للنص المتفرع  (،أ)تةد النص األصل 
 عنه 
 :(3)الت  مطلةها القصيدةواو  (،ة)

 هللا ورد الخدود (4)أيا خدد -1
 

 الحسان القدود (5)وعد عدود 
 

 ،من أبياتهما كبيراوضوع الحة يشغل حيزاً أن م ،والماحظ على النصين
شغل يو (ة)أما النص  (،17-1)و  الحة تشمل األبيات  بمقدمةيبدأ  (أ)والنص 

وهمللا يشللتركان ولل  الللا  (،6-1)مقدمتلله المؤلفللة مللن األبيللات موضللوع الحللة 
 إا أن تناوله و  النصين مختلذ ومتناعض أيضاً. ،الموضوع

الشاعر بالحبيبلة وقمالهلا الللي يلوح  بله تةبر عن ولوع  (أ)مقدمة النص 
واللو مقللاز مرسللل مشللير إلللى  (ببيللاض الطلللى وورد الخللدود)عوللله ولل  المطلللع 
القملال )وأراد الكل  (الطلى وورد الخدود بياض)أطلق القزء  ،حسنها وقمالها

وهو مقتول وشهيد ـ بأسلوة ااستةارة ـ بسلبة    (عاتعلةتا )واو متةلق بـ  (والفتنة
أي أنه ينزل للك الحسن منزلة ااستحسان والتةقة من  ،سان وحسنهنّ وتنة الح
 صفاته. 

مللن البيللت السللابق  (ورد الخللدود)تسللتةير عامللة  (ة)إن مقدمللة الللنص 
لتضلةها ول  سليا   ،والتل  تلوح  بالقملال والرعلة المقللوةالمبنية على التشبيه 

والقطلع لقلوام  ،دوالتملز  للورد الخلدو ،الدعاء على للك القمال والحسن بالفناء
 مما يدل على  ضة الشاعر على الحسان وحنقه عليهّن. ،الحسان القوام

اانفقارية الشديدة ترمز  (الدال والقاذ)إن التقمةات الصوتية لحرو  
 لللك 

                                                 

 .24-21، 35-29( ينظر: ديوان أب  الطية المتنب  بشر  الواحدي: 1)
 .24-22متنب ، تحقيق: الخزرق : ل( ديوان ا2)
 .29-27: المصدر نفسه( 3)
 )خدد(.  796/  1( الخد: الشق، ينظر: لسان الةرة: قزء 4)
 )عدد(. 29-22/  3( القد: القطع، والقدود: القوام، ينظر: المصدر نفسه: قزء 5)
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( مرة 11اانفقاري و  مطلع النص الاحق ) (الدال)يتكرر حرذ  إل ،الغضة
كة بين البيتين السابق والاحق ـ ـ واو الةامة المشتر (ورد الخدود)وقوله 

المتما ل مةه و   (القاذ)ويتوالد عنه حرذ  ،يحتوي على  ا ة أحرذ منه
وضاً عن تضاور حرذ  ،( مرات و  البيت الاحق3الصفة نفسها ليتكرر )

اللي يمتاز بقوته  (األلذ)احتوائه على حرذ المد  ،مع تلك الدالة (أيا)النداء 
مما يةط   ،(1)حزم صوتية تفو  حروذ المد األخرمالقهرية وامتاكه ل

ويدل أيضاً على  ،وحزنه الغاضبةالشاعر وسحة صوتية يفرغ ويها قام شحناته 
مع حلذ  ،نداء إلعبال البةيد (أيا)ألن  ،ااتأزم الةاعة بينه وبين الحسان وتوتر

 أي أن اناك مساوة بةيدة ،وهو مقاذ لهن وسال  عنهن ،المنادم وعدم لكره
كما وصل بين حرذ النداء المنتم  لصوته والمنادم المحلوذ  ،تفصل بينهما

 :إل يقول ،المنتم  للحسان وبسبة للك التأزم يقةلهن وداء لألمير

 وكانللللللت وكللللللن وللللللداء األميللللللر 
 

 وا زال مللللن نةمللللة ولللل  مزيللللد 
 

إن  ؟وعلام ترملز الحبيبلة والحسلان ول  النصلين ؟وما سبة اللا ااخلتاذ
التاريخ  والنص  واختاذ المقصد بين النصين أدم إللى لللك  اختاذ السيا 

نةلللم أن الشللاعر وعللع ولل   (22-12)التغيللر الللدال  إل بوصللولنا إلللى األبيللات 
 :إل يقول منادياً إياه (،األمير)أحد األمراء اللي يشير إليه بكلمة  عندالحب  

12- 
19- 
21- 
21- 
22- 

 اماللللللللك رعلللللللى وملللللللن شلللللللأنه
 رقللللادعوتللللك عنللللد انقطللللاع ال

 دعوتلللللك لملللللا برانللللل  اللللللباء
 وعلللد كلللان مشللليهما وللل  النةلللال
 وكنلللت ملللن النلللا  وللل  محفلللل

 

 ابلللللات اللقلللللين وعتلللللق الةبيلللللد 
 ء والملللوت منللل  كحبلللل الوريلللد
 وأوالللللن رقلللللل   قلللللل الحديللللللد
 وقلللد صلللار مشللليهما وللل  القيلللود
 وهلللا أنلللا وللل  محفلللل ملللن علللرود

 

تمةله إل علبت له ظهر المقلن وتبلدلت عليله وعلاداه زمنله ومق الدنياأي أن 
 :يقول

 ولللللا تسلللللمةن ملللللن الكاشلللللحين -26
 

 وا تةبلللللللللأن بمحلللللللللك اليهلللللللللود 
 

الللنظم لتبللدأ عللراءة الللنظم الظللاار للللنص وولل  اللله المرحلللة تتوعللذ عللراءة 
نسلتنتج أن مقدملة شلةر  ،إل بمقارنة اله األبيات ملع األبيلات السلابقة ،الغائة له

لتقتلرة  ،بلة حقيقيلةتبتةد أن تكون محاكلاة لواعةله أو لتقر (ة)الحة و  النص 
الحسان عامة  لدنياه وواعةله الللي يضليق  يستخدممن الةامة اللغوية والشاعر 

وك يلراً ملا يسلتخدم  ،والا ما يفسلر لنلا لللك الغضلة عللى الحسلان ،ويشتد عليه

                                                 

 .61-59( ينظر: إيقاع الحصار وحركية المقاومة و  ديوان طرديات أب  الحارث: 1)
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الشاعر الحبيبة والحسان بوصفها عامات لمةان  أخرم يقصداا الشلاعر
إن  ،(1)

ةتقد أن الا المطللع الو مللاة  اللث ول  النسلية الا ااستخدام قةل الواحدي ي
 :بقوله ،(2)ألنه أخرقه مخر  المقازاة لما لكره بةده

 وهللللللللن أسلللللللللن دمللللللللاً مقلتلللللللل  -2
 

 وعلللللبن علبلللل  بطللللول الصللللدود 
 

 (أ)نقللد أن الحبيبللة ولل  الللنص  ،نفسللهماالقراءتين السللابقتين بللوبااسللتةانة 
 :وللك لقوله ،والحياةعامة لرؤية الشاعر الت  سةى لتحقيقها و  اللات 

21- 
26- 
22- 

 أين وضل  إلا عنةت ملن الداــلـ
 ع  عزيزاً أو مت وأنت كلريم
 ا كملللا علللد حييلللت  يلللر حميلللد

 

 ـلللللللر بةلللللللي  مةقلللللللل التنكيلللللللد 
 بلللين طةلللن القنلللا وخفلللق البنلللود
 وإلا ملللللللت ملللللللت  يلللللللر وقيلللللللد

 

يست نى من للك اللدعاء  (ة)إن النص  والا ما يفسر ولةه بها وعشقه لها.
 :إل يقول ،حبه للقميل والطية منها ،اهعلى دني

 والهللللللج نفسلللللل  لغيللللللر الخنللللللا -6
 

 بحللللللة لوات اللمللللللى والنهللللللود 
 

والخنلللا الللو الفحللل   ،(3)الوللللع بالشللل ء (الهلللج)والملللدلول المةقمللل  للللدال 
. (5)واللمة ا  السمرة و  الشفة تستحسلن ،(4)والفقور والخبث واو ضد الطية

ً سيا  النص يتح و وبوضع اله المدلوات  إلى دوال تشلير  ،ول عدد منها داليا
لوات )والشاعر يتةقة من نفسه الت  تحة وتولع بحة  ،وتوح  بمةان  أخرم

لغيلر )كناية عن النضلج والةطلاء  (النهود)كناية عن الحسن والقمال و  (،اللمى
 إيحاًء بحبه للطية والقميل والةفيذ والمةال  من الدنيا. (الخنا

تصلهر ول  وضلائها  (6-1األبيلات )تتألذ من  والت  (ة)إن مقدمة النص 
اتفاعهملا ول  موضلوع  (أ)النص  الةديد من األبيلات السلابقة ملن مقدملة اللنص 

. والبيلت األول ـ وضلاً عملا سلبق لكلره ـ يةطل  للةاملة المشلتركة نفسه الحة
إل تتقلان   ،وظيفة إيقاعيلة داخليلة (ورد الخدود)بينه وبين مطلع النص السابق 

                                                 

  ( ومن استخداماته بوصفها عامة للدنيا، عوله:1)
 ومن لم يعشق الدنيا قديماً       ولكن ال سبيل إلى الوصال  -3    
 نصيبك في حياتك من حبيب      نصيبك في منامك من خيال  -4    
 .212-211ديوان المتنب ، الخزرق :     
. ولاة ابن قن  إلى أن الا 21-21( ينظر: ديوان أب  الطية المتنب ، بشر  الواحدي: 2)

لى التةقة وااستحسان لقمال الحبيبة، ينظر: شر  ديوان المتنب ، البرعوع : المطلع دعاء  ع
 .63/  2قزء 

 )ألهج(. 411/  3( ينظر: لسان الةرة: قزء 3)
 )خنا(. 916-915/  1: قزء لسان الةرة( ينظر: 4)
 )لمى(. 411/  3( ينظر: المصدر نفسه: قزء 5)
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نتيقة للتما ات الصلوتية بلين  ،يد من الةامات و  سيا  البيت الشةريمع الةد
 (الخلدود / علدود)و  (خلدد / علد)و  (خدد / الخدود)كالقنا  بين  ،أك ر أصواتها

علد / علدود / )وضلاً علن القنلا  بلين  (الخدود والقلدود)بين  (1)والتقفية الداخلية
 .(القدود

يشلكل الصلوت األساسل   (للدالا)اله القناسلات أن حلرذ  علىوالماحظ 
واللي يرمز بتقمةاته الصوتية ـ متضاوراً مةه حرذ القاذ ـ  ،و  تكوين دوالها

 كما لكرنا سابقاً. ،إلى انفقار الشاعر وسخطه على واعةه ومقتمةه

ويبدو أن تلك التما ات الصوتية تتناسة من تما ل التفةيات وتقاربها 
نذ والشدة تتناسة مع سرعة تفةيات ورمزيتها للة ،على المستوم الصوت 

 البحر 
 ،الت  تستوعة مشاعر الغضة السريةة اانفقارية التفةياتتلك  ،المتقارة

والا ما يفسر تغيير الشاعر للوزن الشةري من بحر الخفيذ إلى بحر 
لتغير مشاعره من ميلها نحو الروق واللين والرعة إلى تصاعداا نحو  ،المتقارة

وأخيراً يقوم البيت الاحق بتغيير أسلوة البيت السابق  ،لشدةالغضة والحنق وا
الخبرية الت  تدل على ااوتخار  (كم)من أسلوة ااوتخار ـ باستخدام 

إلى  ،واللي يناسة دالة ولوعه بالحبيبة ،ـ بللك ااستشهاد (2)وااعتزاز
 أسلوة الدعاء عليها اللي يتناسة مع سخطه على واعةه.

والشللطر األول منلله اللللي  ،ويتةللالق مللع عللدد مللن األبيللات  ال للانأمللا البيللت 
 :يقول ويه

 وهللللللللن أسلللللللللن دمللللللللاً مقلتلللللللل  -2
 

 ………………………… 

 :واللي يقول ويه ،مع الشطر األول من البيت األول السابق بالتةالقيقوم 

 كلللللم عتيلللللل كملللللا عتللللللت شلللللهيد -1
 

 ………………………… 

الخبريلة إللى  (كلم)م من دالة ااوتخلار بله باسلتخدا (القتل)إل يقوم بتحويل 
من مقلته بدل الدمع ـ كنايلة علن تسلهيده وصلدام عنله  (إسالة الدم)اإلخبار عن 
 للدعاء السابق. مسو ايقةل الا البيت  لك وتةليبهم له ـ 

للبيللت ال للان  الاحللق يقللوم بصللهر البيللت الحللادي عشللر  النصلل إن الحيللز 
 :ويه يقولإل  ،السابق مع عك  موعع الشطرين وتبديل كناياته

                                                 

 ير نقص وا زيادة، وا يتبةه و  ش ء إا ( التقفية: وا  أن يتساوم الةروض والضرة من 1)
 .174-173: 1السقع. ينظر: الةمدة: قزء 

 .242( ينظر: القواعد األساسية للغة الةربية، أحمد الهاشم : 2)
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 قمةت بين قسلم أحملد والسقــلـ -11
 

 ـلللللـم وبلللللين القفلللللون والتسلللللهيد 
 

 

 القفون والتسهيـد            وهن أسلن دماً مقلت  بيـنوكناية القمع 

 

التصلريح بلـ وعللبن علبل      قسم أحمد والسقم           بينوكناية القمع 
 بطول الصدود

إا أن عاملات كلل  ،لهقلرعلن الصلد والفلرا  والتةللية وا كنايةوقميةها 
 ،ولالنص السلابق الللي يةبلر علن الحلة للحبيبلة ،كناية تتناسة ملع سليا  نصلها

أملا اللنص الاحلق والللي يةبلر  ،تتناسة مةه عامات القفون والتسلهيد والسلقم
ألنهما أشد وطأ  (الدم والةلاة)وتتناسة مةه عامات  ،عن سخطه على الحسان

إن الا البيت او  ،ة وأك ر إيحاًء بالفرا  والهقرعلى النف  من الةامات السابق
إل أن الشللطر ال للان  منلله  (،أ)أك للر األبيللات صللهراً لمللا سللبقه مللن أبيللات الللنص 

 :وا  عوله ،يصهر  ا ة أبيات و  حيزه النص 

7- 
12- 
17- 

 كلللل خمصلللانة أر  ملللن الخمـلللـ
 الللللله مهقتللللل  للللللديك لحينللللل 
 أي يللللللوم سللللللررتن  بوصللللللال

 

 قلملللودـلللـر بقللللة أعسلللى ملللن ال 
 وانقصللل  ملللن عللللابها أو وزيلللدي
 لللللللم ترعنلللللل   ا للللللة بصللللللدود

 

إن قميللع تلللك األبيللات تشللترك بدالللة صللدود الحبيبللة عللن الشللاعر بصللور 
وهل   ،والبيت السابع يقابل بين كنايتين توح  بالقوار المتضلاد للحبيبلة ،مختلفة
أعسلى  عللة)إا أنها بـ  (أر  من الخمر)وه   ،لطيفة رعيقة (1)(خمصانة)قميلة 

 وه  عاسية وصادة عن الشاعر. (من القلمود

و  سبيلها  (2)وهو يتوقه للحبيبة مقدماً روحه للحين ،أما البيت ال ان  عشر
 إن 

كناية عن الوصل وبين الزيادة و   ،مخيراً إيااا بين التخفيذ من علابها ،شاءت
ً وهو يستفهم استفهام ،علابها كناية عن الهقر. أما البيت السابع عشر  ،اً إنكاريا

 وي بت اقره وصده وبخله وعصر مسرته. ،ينف  وصله للشاعر

والبيت ال ان  الاحق يقوم بصهر قميع األبيات السابقة موقزاً إيااا و  
 شطره 
بأن الحسان ان اللوات   ،محواً صيغتها السابقة إلى اإلخبار المباشر ،ال ان 

                                                 

( الخمصانة: ضامرة البطن ودعيقة الخلق، وا  من صفات حسن المرأة و  الوع  الشةري 1)
 )خمص(. 914 / 1الةرب  القديم، ينظر: لسان الةرة: قزء 

 )حين(. 772/  1( الحين: الهاك، ينظر: المصدر نفسه: قزء 2)

 يقابلها

 يقابلها
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 علبنه بطول صدودان وبخلهن.

  :ويه البيت ال الث اللي يقول ويه يتةالق (ة)إن النص 

 وكلللم للهلللوم ملللن وتلللى ملللدنذ -3
 

 وكللللم للنللللوم مللللن عتيللللل شللللهيد 
 

  :الللان يقول ويهما (أ)مع البيت األول وال ان  من النص 

1- 
2- 

 كلللللم عتيلللللل كملللللا عتللللللت شلللللهيد
 وعيلللللللون المهلللللللا وا كةيلللللللون 

 

 ببيلللللاض الطللللللى وورد الخلللللدود 
 وتكللللللللللت بللللللللللالمتيم المةمللللللللللود

 

 :البيت ال الث الاحق يحول البيت ال ان  السابق من والشطر األول من

 بسبة عيون المها = (1)بالمتيم المةمود الفتك

    إلى     

 بسبة الهوم = (2)للفتى المدنذ السقم

 ،مع اشتراكهما و  اشتداد الحلة عليهملا حتلى برااملا الملرض ووتلك بهملا
التل  وتكلت بلالمتيم المةملود إا أنه نقله من دالة التةقة من قمال تللك الةيلون 

 ،إلى دالة اإلخبار ـ بحزن  ـ عن ك رة الفتيان األدناذ اللين اشلتد علليهم الهلوم
كما تضاور أيضاً الشطر ال لان  ملع البيلت  ،موقزاً البيت السابق و  نصذ بيت

ببيلاض )إا أن السلبة تحلول ملن القتلل  (القتل للقتيل الشلهيد) :األول السابق و 
ولل   (أ)اللللي يتناسللة مللع دالللة الللنص  (عيللون المهللا)و  (الخللدودالطلللل وورد 

والبةلد الللي يتناسلة ملع داللة  (النلوم)الولوع بقمال الحبيبة إللى القتلل بسلبة 
محلواً  ،مةله تاؤملهو  الهقر والصدود وابتةاد الواعلع عنله وعلدم  (ة)النص 

ك لرة شلهداء علن  -زنحلبأسلى و-الدالة من الفخر بللك ااستشهاد إلى اإلخبار 
وعللد عللام بإيقللاز البيللت السللابق إلللى شللطر بيللت ولل  نصلله  ،مقللتمةهم وواعةهللم

وكلم … المكررة و  البيت الاحق س وكلم للهلوم  (كم الخبرية)كما أن  ،الاحق
ول  البيلت السلابق س كلم عتيلل  (كلم الخبريلة)ا  نتيقة لتناصها ملع … س للنوم 
 (كلم)والتكرار اإليقاع  للـ  ، إا أن مقصداما مختلذ اختاذ السيا… س كما 

و  البيت الاحلق يغيلر داللة البيلت السلابق ملن داللة الفخلر بلللك ااستشلهاد ـ 
باستخدام كم الخبرية ـ من اقل رؤية الشاعر وحلمه وطموحه إلى دالة اإلخبار 

مقتمةلله التلل  تقللذ ضللد  ةااسللتنكاري اللللي ينكللر مللن خاللله وةللل زمنلله وسلللط
وبللين  مم السللقون ـ كمللا حصللل مةلله ـ وتباعللد بيللنهأصللحاة الطمللو  وتللودعه

  :. ويتضاور البيت الخام  الاحق اللي يقول ويهمأحامه

                                                 

 )عمد(. 221/  2: قزء المصدر نفسه( المةمود: او اللي اشتد عليه الحة وأسقمه، ينظر: 1)
/  2( المدنذ: او اللي )براه المرض حتى أشفى على الموت(، ينظر: المصدر نفسه: قزء 2)

 )دنذ(. 611
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 وأ لللللرم الصلللللبابة بالةاشلللللقين -5
 

 واعتلهللللللللللا للمحللللللللللة الةميللللللللللد 
 

 :مع البيت ال ان  السابق اللي يقول ويه

 وعيلللللللون المهلللللللا وا كةيلللللللون -2
 

 وتكللللللللللت بللللللللللالمتيم المةمللللللللللود 
 

  (عيون المها)= بسبة  يم المةمودبالمت الفتك :محواً 

 (الصبابة)= بسبة  للمحة الةميد القتل :إلى

 (مةملود)مبداً صيغتها ملن اسلم المفةلول  ،عاوية له هامتخلاً من القاوية نفس
مغيراً للك البيت من أسلوة اإلخبار بقمال تلك الةيون  (عميد)إلى صيغة وةيل 
 ابة على عتلها للمحة الةميد.إلى التةقة من عدرة الصب ،والتةقة منها

كما يتةالق الشطر األول من البيت الخام  الاحق مع البيت ال اللث عشلر 
 :السابق اللي يقول ويه

أاللل مللا بلل  مللن الضللنى بطللل  -13
 صيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللـ

 

 يذ طللللللرة وبقيللللللدفـللللللـد بتصلللللل 
 

 (1)بتصلفيذ طلرة)ولاألول أ لري وصليد  ،إل يتةالق و  دالة شدة اإل راء
 :الصبابة مع تحويل وال ان  أ رته (وبقيد
 

البطلللللل       الةاشلللللقين / الصللللليد       اإل لللللراء / بتصلللللفيذ طلللللرة وبقيلللللد        )
 (الصبابة

والصللليد  (2)وبلللللك يغيلللر األسللللوة ملللن اإلخبلللار بأنللله أالللل لللللاك الضلللنى
ً  ،واإل راء ولاختاذ  ،إلى أسلوة التةقة من الصبابة التل  تغلري وتقتلل أيضلا

ويتةالق البيت الساد  مع البيلت الرابلع الللي  ،لةالمقصد أدم إلى اختاذ الدا
 :يقول ويه

 عملللرك هللا الللل رأيلللت بلللدوراً  -4
 

 طلةللللللت ولللللل  براعللللللع وعقللللللود 
 

والبيلت السلابق  ،والبيتان يتقاطةان و  دالة الحة الةفيذ بةاملات مختلفلة
سللامية الصللفات وكريمللة ومنزلللة الوهلل  عاليللة  (بللدوراً )يللوح  بللللك بةامتلل  

أما البيلت الاحلق ويلوح  بلللك  ،وه  مستورة ومتحقبة (3)(راععب)واألخا  و 
واللا الحلة الو الللي اسلت ناه ملن لللك اللدعاء كملا  (،لغيلر الخنلا)الحة بةامة 

 أشرنا.

                                                 

 )طرر(. 291/  2القبهة، ينظر: لسان الةرة: قزء  ( الطرة: شةر1)
 (.ى)ضن 611/  2( الضنى: المرض، ينظر: لسان الةرة: قزء 2)
 )برعع(. 91/  1( البرعع: لبا  تغط  به المرأة رأسها، ينظر: المصدر نفسه: قزء 3)

 إلى إلى إلى
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 أزمة الشاعر وتحرره من العبودية: -ب

 (،األمير)إن القصيدة تةبر عن أزمة الشاعر وتوتره لسقنه من عبل 
 وشةوره 

الوان / وسقمه وتحطمه / ووالموت / وانقطاع الرقاء /  بالةبودية والر  /)
 السابقة اللكر. (22-12). كما تشير لللك األبيات (تبدل حالهو

دعللوة األميللر إلللى و ،تحطلليم للللك القيللدإلللى إن الللا الموعللذ يللدوع الشللاعر 
ل نصاذ و  عضيته والا ااختاذ و  التقربة والموعذ أدم إلى تغير مقصد 

 النصين.

 يسلتخدم الةاملة الدينيلة التاريخيلة المتم للة بلالنب  صللالح   (أ)ولالنص 
 :إل يقول ،واللي يشير إلى الخير والصا  و  عومه  مود

 أنلللللا وللللل  أملللللة تلللللداركها اللـلللللـ -36
 

 ـلللـه  ريلللة كصلللالح وللل   ملللود 
 

وهللو يقابللل مقابلللة تشللبيهية بللين موعللذ الشللاعر وموعللذ النبلل  صللالح ولل  
 (ة)تتحلول الله الةاملة ول  اللنص  و  حين ،موضوع الغربة كما يشير النص
اللي يشير إلى الشلر والكفلر والتكبلر  (أشقى  مود)إلى الةامة الدينية التاريخية 

وكللان سللبباً لحلللول الةلللاة ولل   ،وهللو اللللي نحللر ناعللة صللالح ومةقزتلله ،والةنللاد
 :إل يقول ،عومه

 وولل  قللود كفيللك مللا قللدت للل  -22
 

 بنفسللل  وللللو كنلللت أشلللقى  ملللود 
 

إن سللبة الللا التحللول  ،الةامللة المناعضللة والمةاديللة للةامللة السللابقةوهللو 
ي يريلد الشلاعر أن لوالتغيير و  توظيذ الةامات نابع من اخلتاذ المقصلد الل

وهلو علابع ول  سلقنه ظلملاً وعلدواناً  ،واخلتاذ التقربلة التل  عاشلها ،يةبر عنه
ن آرائله ول  الحيلاة بخاذ كونه حراً يةبر ع ،لمحك الكائدين به ومقيد باألصفاد
 واللات وعن  ربته و  مقتمةه.

إن مكو ه و  السقن يقةل الشاعر يشةر بتبدل حالله وتغيرالا ملن الحسلن 
 ،والمنزلة الراعية إلى المكانة المتدنية إلى األسوأ بين األوبا  واللئام والمساقين

 :إل يقول

 وكنلللت ملللن النلللا  وللل  محفلللل -22
 

 وهلللا أنلللا وللل  محفلللل ملللن علللرود 
 

والللي يقلول  (أ)لا البيت يناعض البيت الخام  والةشرين ملن اللنص إن ا
 :ويه

 ـلـللـ  بلللاللطذ مللن عزيلللز حميلللد  ولةلللل  مؤملللل بةلللض ملللا أبـلللـ -24
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 لسلللللري لباسللللله خشلللللن القطـلللللـ -25
 

 ـللـن ومللروم مللرو لللب  القللرود
 

لباسلله خشللن ) ،كمللا يشللير المللدلول الحرولل  (1)وهللو سللري وشللريذ وماقللد
د  خشونة المللب  توالةرة تم ،وءته وصفاته النبيلةكناية عن عوته ومر (القطن

لللك وللي   (2)وتةية الترذ والنةيم أما ال ياة الرعيقة وه  لب  اللئام ،والمطةم
وهلو يتحلول  ،كناية عن نف  صفة الللئم عنله (لب  القرود (3)مروم مرو)ملبسه 

إلى كونه  ((4)وكنت من النا  و  محفل) :من تلك الكناية الت  يوم  إليها بقوله
موظفللاً عامللة القللرود  ،وأوباشللهمكنايللة عللن لئللام النللا   ،ولل  محفللل مللن عللرود

 ،اليهلود (6)ومحلك (5)إن سبة تلك المحنة ال  علول الكاشلحين ،بوصفها عاوية له
 :إل يقول

 ولللللا تسلللللمةن ملللللن الكاشلللللحين -26
 

 وا تةبلللللللللأن بمحلللللللللك اليهلللللللللود 
 

 :إن الا البيت يلمح إلى عوله و  نصه األصل 

 مقللللام  بللللأرض نخلللللة إا مللللا -12
 

 كمقللللللام المسلللللليح بللللللين اليهللللللود 
 

بقرينللة الكاشللحين واليهللود  ،مشلليراً لتقابللل موعفلله مللع موعللذ المسلليح 
إا أن داللة البيتلين مختلفلة والبيلت السلابق يشلير إللى عللة  ،اللين كادوا للطروين

وروةله  ،مكو ه و  أرض نخلة ورحيلله عنهلا كمقلام المسليح الللي أوصلل كلمتله
أما البيت الاحق وهلو يؤكلد عللى  ، عز وقل من بين اليهود اللين كادوا لقتلههللا

 (،الكاشلحون واليهلود) ملاالةداء وا  بتكرار عامت ،عداوة مقتمةه له وكيده به
 وعد وظذ الةامة ال انية بوصفها عاوية له.

او تمتين وشلائج الصللة بينله  ،إن ما يسبق دعوة الشاعر للنظر و  عضيته
ألميللر وللللك بمدحلله بةللدد مللن األبيللات التلل  تتةللالق مللع بةللض األبيللات وبللين ا
 :إل يقول مشيداً بكرم األمير وعطائه ،السابقة

 ولللللأنقم أموالللللله وللللل  النحلللللو  -9
 

 وأنقللللللم سللللللؤله ولللللل  السللللللةود 
 

 :واو تناص مع عوله

 أبللللللداً أعطللللللع الللللللباد ونقملللللل  -23
 

 وللل  نحلللو  وامتللل  وللل  سلللةود 
 

                                                 

 )سرم(. 139/  2( ينظر: لسان الةرة: قزء1)
 .45/  2قزء  ( ينظر: شر  ديوان المتنب ، البرعوع :2)
 )مرا(. 474/  3( مروم: نوع من اللبا  ينسة لمدينة )مرو(، ينظر: لسان الةرة: قزء 3)
 )حفل(. 675/  1( المحفل: المقتمع، ينظر: المصدر نفسه: قزء 4)
 )كشح(. 261/  3( الكاشحين: المضرمين للةداوة، ينظر: المصدر نفسه: قزء 5)
 446/  3نازعة عند الغضة، ينظر: المصدر نفسه: قزء ( المحك: التمادي و  اللقاقة والم6)

 )محك(.
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وروي الدال المكسلورة للبيلت  (1)ية المتواترإن البيت الاحق يتةالق مع عاو
ية / ة ـ ـ)السابق  دع ية / ـ ة ـ ـ)/  (ساةاوة دع نحلو ع )ويتناص مع طباعه  (وع ة ساةاوة
ويتناص  (النحو ع / السةودع )ليشكل منه طباعاً له بين عروضه وضربه  (/سةودع 

إا  (وأنقلمولأنقم / )الت  يكرراا بصيغة القمع و  شلطريه  (نقم )مع عامة 
أنه بتغييره توزيلع الةاملات السلابقة يغيلر مةهلا إيقاعهلا اللداخل  ليشلكل إيقاعله 

والبيت السلابق يةبلر علن لات  ،الاحق وينتج مةه دالته المغايرة للدالة السابقة
وهو و  سفر دائم من بلد إلى بلد آخر وامته و  سلمو  ،الشاعر الت  يفخر بفةلها

وإن كلان  ،اإلعاملة ول  بللد تاظل لما ويله مر عللى ضليوارتفاع وسةادة ألنها ا تصلب
حظه ـ اللي يرمز له بةامة النقم ـ من لللك السلفر الو اللنح  وضليق الحلال، 
أما البيت الاحق ويحول اله الدالة إلى دالة التةبيلر علن كلرم األميلر وسلخائه 
  وحظ أموال األمير النح  ألنها تفارعله وتفلار  طيلة اإلعاملة لديله لصلروها ول

 وحظ سائليه و  سةادة دائمة لنيلهم من كرمه. ،الةطاء

 :وتتةالق القواو  ويما بينها و  عوله

14- 
15- 

 ولللللللولى بأشلللللللياعه الخرشلللللللن 
 يرون من اللعر صلوت الريلا 

 

 كشللللللاء أحلللللل  بللللللزأر األسللللللود 
 صللللهيل القيلللللاد وخفلللللق البنلللللود

 

وتفةيللللة ضلللرة البيلللت الخلللام  عشلللر بقاويلللة المتلللواتر الللللي يحتويهلللا 
تتشلاكل ملع تفةيللة  (وخفلق للـ / ة ـ ـ)ملع التفةيللة التل  عبلهلا  (/ة ـ ـبنودم)

ضرة البيت الساد  والةشرين بقاوية المتلواتر الللي يحتويهلا ونصلذ التفةيللة 
 :واللي يقول ويه (/ ة ـ ة ـ ا ـ ة ـ ـ يعنا وخفــق لبنود)السابقة عليها 

 ع  عزيزاً أو مت وأنت كلريم -26
 

 البنلللودبلللين طةلللن القنلللا وخفلللق  
 

 إن الا التما ل و  البةد الصوت  والتشاكل و  البةد التركيب  يتبةه تخلالذ  
وخفللق  ،ولل  البةللد الللدال  ولكللل تفةيلللة وعاويللة وظيفللة داليللة ولل  سللياعها النصلل 

الل  عامللة كنائيللة عللن القيللو  الك يللرة والقتللال الملللتحم  (أ)البنللود ولل  الللنص 
التلل  تللدل علللى القتللال والحللرة  (قنللاطةللن ال)والتلل  تتضللاور مللع كنايللة  ،بينهللا

 والنزال الحاد.

مخيراللا بللين الحيللاة الةزيللزة أو  ،والشللاعر يخاطللة نفسلله بأسلللوة التقريللد
الةاطفلة الداللة  (أو)باسلتخدام  ،الموت الكريم بين قفلن اللردم وتاطلم القيلو 

 على التخيير.

 أنهلا إا ،وتدل كللك على القيو  الك يرة (ة)و  النص  (خفق البنود)أما 
                                                 

( ينظر و  بيان تناص القواو : التناص و  مةارضات البارودي، ترك  المغيض، مقلة أبحاث 1)
 .25: 1991، 2اليرموك، الةدد 

/ 
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والم  ،القيو  الت  تطارد الهاربين الملعورين والفلارين ملن أحضلان المةركلة
. والتةبيران يتشاكان و  مقلوم دالل  سلياع  واحلد والو (وأشياعه(1)الخرشن )

 الدالة على القيو  ك يرة الةدد ويتباينان و  مقومات سياعية مختلفة.

الةاعللات بللين الللنص  وأخيللراً يمكللن أن نسللتنتج أن المبللدأ اللللي حكللم تلللك
او مبلدأ الحلوار إا أنله علائم ول  مةظمله  (ة)والنص المتفرع عنه  (أ)األصل  

 على ااختاذ والنقض وإن كان متضاوراً مع دالة عدد من األبيات.

ن اإليقللاعين الللداخل  والخللارق  واسلليما روي الللدال المكسللورة ـ أكمللا 
تحضلار اللنص األصلل  ول  لاكلرة دوراً كبيلراً ول  اس اوعدد من الةامات ـ لةب

وول  اسلتلكار القلارئ وكشلفه  ،الشاعر الخفية إلنتا  وإبداع النص المتفرع عنه
 للةاعات الت  قمةت بين النصين وتحديداا.

                                                 

( الخرشن : واو )بدر الخرشن ، أحد عواد الدولة الةباسية كان والياً لحلة واو منسوة لخرشنة 1)
 .66/  2لد من باد الروم( شر  ديوان المتنب ، البرعوع : قزء ب
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 المبح  الثال 

 تناص التورية

 

وا  تسمية ابتكرتها لوصذ ظاارة شةرية و  نصوص المتنب  تفلرد بهلا 
تلواري )ت ، وتناص التورية يمكن تةريفه بأنه يمكن أن تدخل تحت التناص اللا

نصلين كللاملين للشللاعر لاتلله وتللداخلهما ول  نللص واحللد، أحللداما عريللة واآلخللر 
بةيد، والةاعلة بينهملا عائملة عللى التضلاد، أي أّن اللنص بكاملله يحتملل وقهلين 

القصائد التل  كتبهلا المتنبل  ول  كلاوور خلال م لت لقد ، و(متضادين من الدالة
بينه خلال أواو ما س ،اله الظاارة وقسدت للك التةريذ (اـ351-346)سنة 
 :(1)الت  اختارت عصيدته الت  مطلةها  دراست

 أود ملللللن األيلللللام ملللللا ا تلللللوده 
 

 وأشلللكو إليهلللا بيننلللا واللل  قنلللده 
 

 :قزأينالقصيدة تتكون من واله 

 (.16-1وتشمل األبيات ) :المقدمة -1

 (.42-17ويشمل األبيات ) :المتن -2

 :القصيدةة مقدم -1

قمالية اليديولوقية واإلوظيفة متةددة م ل الوظائذ بإلا كان الةنوان يمتاز 
وللإن لمطلللع  ،.. اللل .يحائيللةاإلوصللفية وال رائيللة واإلتحريضللية والتةيينيللة والو

عصيدة المتنب  عدداً من تلك الوظائذ المهمة المميلزة لله التل  يمكلن أن تحظلى 
والو  ،لسمع من قن  القصيدة الةربية القديملةبااتمام النقاد وهو أول ما يطر  ا

 ،كالمفتا  لقفل بابها ـ بتةبير ابن رشيق ـ ومن أام شروطه الت  اشترطها النقلاد
. و س (2)أن يكون دااً على ما بنيت عليه القصيدة من مقصلود الشلاعر و رضله

                                                 

 اـ(.346، عالها سنة )116-113( ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق : 1)
. التلخيص للقزوين ، ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرعوع : 1/212( ينظر: الةمدة: قزء 2)

429-431 . 
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 .(1)أحسنوا اابتداءات وإنها دائل البيان س :عال بةض الكتاة

كملا يللاة للللك  ،عنوانلاً للقصليدة لكلمات األولى من المطلعا بل يمكن عد
الللللي يشلللير إللللى أن طبيةلللة الشلللةر القائملللة عللللى الانسلللقام الفكلللري  ،كلللواين

والتللرابط المنطقلل  علللى المسللتوم السللياع  يمكللن أن تسللتغن  عللن الةنللوان ممللا 
ا  وأنللا. (2)يقةلنلا س نضلطر إللى اعتبلار الكلمللات األوللى ول  القصليدة عنوانلاً س

أحبللل التقيللد بالكلمللات األولللى مللن القصلليدة لكلل  تكللون عنوانللا لهللا إلا خلللت مللن 
الةنوان، وإنما ألاة إلى اختيار الكلمة الت  يمكنها التةبير عن مقصد القصليدة، 
سللواء أكانلللت ولل  بلللدايتها أو وللل  وسللطها أو خاتمتهلللا، وسللواء أكانلللت ظلللاارة 

 منصوصا عليها أو  ائبة مستنبطة.

توقيهله لداللة اللنص ال   ،عصليدة المتنبل ة يمتاز بها مطللع أام وظيف نّ إ
والللنص اللو  ،مةظللم داات الللنصبم ابللة بلللرة داليللة انب قللت عنهللا وهللو  ،ككللل

مللن المشللاعر خاتمللة مراحللل متةللددة إا  مللا اللو مطلعوللال ،تحللوير وإطنللاة للله
دال عللى ملا بنيلت عليله القصليدة ملن مقصلد الشلاعر. ، وهلو والمواعلذوالرؤم 

 :بقولهتبدأ صيدة القو

 أود ملللللن األيلللللام ملللللا ا تلللللوده -1
 

 وأشلللكو إليهلللا بيننلللا واللل  قنلللده 
 

الللو أن الضلللمائر ويللله لات داات  ،إن أول ملللا نكتشلللفه وللل  اللللا المطللللع
كملا أنله يمتلاز علن قميلع أقلزاء اللنص  ،شلخص محلددإللى ا ترقلع  ،تمويهية
ص التل  يشلير دالهلا اللن نظلمالوحيدة ول   الكلمةالت  ا   (البين) لكلمةبتوظيفه 

ً  ،مدلولين متضادينإلى   .(3)وه  تدل على الفرا  و الوصل مةا

الةميللق يللدل علللى دالتللين متضللادتين بتوظيفلله لتلللك  نظمللهالمطلللع ولل   نّ إ
طملو  أّن  :إللىتشير الدالة األولى  (،الضمائر / األضداد تمويه عودة)اآلليات 

 ،السليا  طللع المستشلفة ملنوصلل الحبيبلة المضلمرة ول  المإللى الشاعر يدوةله 
إللى  انا او ضلمير الغائلة ويةلودضمير الوير ة ويود من األيام ما ا توده ـو

لحبيبتله إللى  (البين / الفرا )واو يشكو مع للك  ،ـ من تحقق للك الوصل األيام
تحصل وانا  ،(4)مع أنها قند للك الفرا  ،حاله وتصله بهاإلى لةلها تر   ،األيام

الفلرا  وال  ملن يهلا ويشلكو إلمن األيام الوصل إل كيذ يود  (،irony)المفارعة 
المطلللوة منهلا المسللاعدة وهلل  تتنقلل بلين  ،مةوعلات الوصلال وقنللد لللك الفلرا 

                                                 

 .219منقل، تحقيق: عبدا عل  مهنا: ( البديع و  البديع و  نقد الشةر، أسامة بن 1)
 .161( بنية اللغة الشةرية: 2)
 )بين(. 311/  1( ينظر: لسان الةرة: قزء 3)
، ديوان أب  الطية المتنب ، 52/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 4)

 .641شر  الواحدي: 
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 لوصول إلى موضوع الصراع.امةوعات كونها من وبين 

طملو  الشلاعر يدوةله إللى أن يلود ملن األيلام أّن  :وتشير الدالة ال انية إلى
انللا واللو ممللا ا تللوده ـ والضللمير  ،واألحللام يللق األمللان وصللل الحبيبللة وتحق

الللي يلقيله بلين للنص يخاطبه بهلا اعائد إلى كاوور اللي أصبح ضمير مخاطبة 
البلين / )ويشكو للك إللى األيلام اللا  ،ـ وهما متضادان و  الطمو  واألمان  يديه

لمفارعلة ، وول  الله الداللة تحصلل اوا  قند اللا ااقتملاع ،كاوورب (ااقتماع
 كللك.

وصلللوت  ،المتضلللادتين تللللك اللللدالتينإللللى إن التقمةلللات الصلللوتية ترملللز 
واألول  ،القللوو  المهمللو  (الهللاء)الشللديد اانفقللاري يقللاوره صللوت  (الللدال)

( ملرات 4يم لل رويهلا وال لان  يتكلرر )و( ملرات 5يتكرر و  مطللع القصليدة )
ان عللى مسللتوم وامللا سليتقاوران ويتكللرر ،يم لل اللاء وصلل الللروي المطللقو

هلللا التقللاور لصللوتين متضللادين ولل  الصللفة للله عيمللة داليللة وهللو و ،كليللة الللنص
للللدالتين إللللى اإل يرملللز  ،بللل القصللليدة كلهلللاالقصللليدة مطللللع ينسللقم ملللع داللللة 

 .والقصيدة كلها ويما بةد القصيدةمطلع ا موقه إليه نيلتالمتضادتين ال

التلل  الل   (األيللام)مللع يخللوض صللراعاً كلتيهمللا إن الشللاعر ولل  الللدالتين 
الللي يلدل  (أود)بقرينة الفةل المضلارع  ،عامة على زمنه الحاضر والمةاصر

إا أن ااخلللتاذ وللل  موضلللوع  ،عللللى اللللزمن الحاضلللر والمسلللتقبل القريلللة
سليذ الدوللة إللى وهو إما أن يكون من أقل وصل الحبيبة الت  ترملز  ،الصراع

اقر إلى السة  ا أن يكون من أقل وإموإلى أمانيه وأحامه تارة أخرم.  ،تارة
ويمكن أن نبين للك الصلراع بهلله  ،وااوترا  عنه (المخاطة التاريخ ) كاوور

 :الخطاطة

 الحبيبة
+ 
 الحلم

 

الزمن + المخاطة  الصراع اللات )الشاعر(
 التاريخ 

 

 المةوعات المحفزات

 

الةميلق اللنظم المتداخللة والمتصلارعة تضلمن ول   ةإن تلك األطلراذ السلت
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وتقلللة بةللدة صللور  (المقدمللة والمللتن)ويلله علللى مسللتوم لللنص ككللل وتبسللط ل
 :، وكما يأت وعامات

-2) كلاوور تم لله األبيلات وملع ،سيذ الدولة، وصراعه مع اللزمن ا الحبيبة   -1
4.) 

-5وصلراعه ملع اللزمن تم لله األبيلات ) ،وامه وعزمه ،الحلما  الحبيبة   -2
16.) 

 (.42-17ات )صراعه مع كاوور تم له األبي  -3

 (:الحبيبة / سيذ الدولة)عن * إل يقول 

2- 
3- 
4- 

 يباعللدن حبللاً يقللتمةن ووصللله
 أبلللى خللللق اللللدنيا حبيبلللاً تديمللله
 وأسلللرع مفةلللول وةللللت تغيلللرا

 

 وكيلللللذ بحلللللة يقلللللتمةن وصلللللده 
 وملللللا طلبللللل  منهلللللا حبيبلللللاً تلللللرده
 تكللللذ شللل ء وللل  طباعلللك ضلللده

 

ا منلل بلدء الخليقلة وحتلى على أن خلق الدني نداإّن البيتين ال ان  وال الث ي
وكيلذ  ،ومطبوع على تفريق األحباة المتواصلين المتحابين نهاية الةالم مقبول

الحبية الصاد  هليإأن يرد منه طلة يو (األيام)المةاصر  همن زمنالشاعر شكو ي
البيلت الرابلع الللي أملا  ،إشارة لسيذ الدولة اللي رحل عنله (1) ه بهويقمةه عن

يلدل عللى دالتلين ا نتلين ولللك لتمويله علودة ضلمائر و ،قاء عللى صليغة الم لل
 إملا أن تشلير إلللى أي (وةللت / طباعلك)وضلمائر المخاطلة ول   ،المخاطلة ويله

لي بت ملن خالله أن زمنله ا يمكلن  ،ا تشير إلى شخص محدد ومةينأي متلق 
وللإن وةللل وإنلله يتكلللذ شلليئاً ضللد طباعلله وخلقلله سللرعان مللا  ،أن يوصللله بحبيبلله

ما أن يخاطة بها شخصاً محدداً والو كلاوور بلأن ا يتكللذ شليئاً ضلد وإ ،يتغير
ألنله سلرعان ملا يتبلدل ويتغيلر  ،بأن يلود ملا يلوده الشلاعر ويطملح إليله ،طباعه

 ويرقع لحاله.

 :إل يقول (الحبيبة / الحلم)* 

5- 
6- 

 ً وارعتنللللللا  (2)رعللللللى هللا عيسللللللا
 وووعهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

 بقفنيله خللده (3)كلهلا يللولى (2)مهلا 
 وعللللد رحلللللوا قيللللد تنللللا ر عقللللده

                                                 

 .59/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 1)
 )عي (. 219/  2( الةي : اإلبل، ينظر: لسان الةرة: قزء 2)
( المها: بقر الوح  أو البلورة وتشبه بها الحسان و  الوع  الشةري الةرب  القديم، ينظر: 3)

 )مها(. 1123/  3المصدر نفسه: قزء 
/  3: قزء ( يولى: الدموع القمة الت  تشبه بالمطر اللي يل  الوسم ، ينظر: المصدر نفسه4)

922  
 )ول (.
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7- 
2- 

 بلللللواد بللللله ملللللا بلللللالقلوة كأنللللله
 وو  نباته (4) إلا سارت األحدا

 بلو هلا (6)وحال كإحداان رمت
 

 (5)تفللاو  مسللك الغانيللات ورنللده
الطريللللق  (7)ومللللن دونهللللا  للللول

 وبةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللده
 

 الت  تلوح  بالقملال  (المها)إن الشاعر يرمز لسمو حلمه وقماليته بةامة 
إل يصلفها بأنهلا س كلهلا يلولى  ،دعو لها بالرعايةوا  لوداا وووائها  ي ،والحسن

وتكره الةي  وتبك  س تأسفاً  ،بقفنيه خده س وه  تر ة بالوصل كر بة الشاعر
وتللتكلم عللن مشللاعراا بللدموعها التلل  الل  شللةراا وصللوتها  (2)علللى الفللرا  س

 ،عامة الحياةوا  تسيل ويه المياه  ،بالحياة مفةمإل كن و  واد خصة  ،الشق 
 ا تتخيلللللللللللللللللللللللللللللللللللله القللللللللللللللللللللللللللللللللللللوة ويللللللللللللللللللللللللللللللللللله ملللللللللللللللللللللللللللللللللللو

رنللد الللواد رائحللة وللإلا سللارت الغانيللات وللو  نباتلله يتمللاز  مسللكهن و ،وتتمنللاه
ً  ،تفاو  الةطور الطيبة وتنتشر و  أقواء المكانتو إا  ،ليتنسمه القو عطراً شليا

أصبح كأنه س قيد تنا ر عقلده س وإن كانلت عاملة القيلد  نَّ أن الوادي بةد رحيله
لحيللاة إا أنهللا حيللاة عللد لابللت زينتهللا وضللمر قمالهللا تللوح  بالنضللج والبلللوغ وا

 هن زينة الحياة وحسنها.، ووتنا ر عقداا ،عنها برحيل األحبة

ةَّ )المخفوضلة بلواو  (حلال)وتنكير كلمة   (9)المحلوولة الداللة عللى القعللة (را
اللواو الةاطفلة ويدل على عظمة المطلوة الللي علل ملن يطلبله.  ،و  الا السيا 
وتزيلد الله اللروابط بالمقابللة التشلبيهية بلين  ،ت باألبيلات السلابقةتلربط اللا البيل

الت  تدل على أن تصوير ظةلن  (كإحداان)الحال والمها باستةمال كاذ التشبيه 
واللي يشير إلى  (الحال)ما او إا عامات لغوية تشير إلى  ،األحبة وبكاء المها

وهو يبغ   ،ك الةاماتواللي قسده وشخصه بتل ،الشاعر اللي ابتةد عنه (حلم)
اللي الو تشلكيل  لان لفةلل اللزمن  ( ول الطريق وبةده)تحقيقه إا أن ما يمنةه 

ويمكلن أن  ،ومشقة الطريلق ومكابدتله ال  التل  تغلول سلالكه وتهلكله ،وصراعه
 ترمز لكاوور اللي يحتقزه ويمنةه من بلوغ مراده. 

وول   ،الحللم لخوض الصراع وبلوغ  ير كاوينإن الطمو  والهمة والةزم 
 :للك يقول

                                                                                                                            

 )حد (. 33/  1( األحدا  مراكة النساء وو  اإلبل، ينظر: المصدر نفسه: قزء 4)
 )رند(. 66/  1( الرند: نبات طية الرائحة، ينظر: المصدر نفسه: قزء 5)
 )رام(. 122/  1( رمت: طلبت وحاولت، ينظر: المصدر نفسه: قزء 6)
 ) ول(. 419/  2نظر: المصدر نفسه: قزء ( الغول: ما يغتال الش ء ويهلكه، ي7)
 .59/  4( شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 2)
 ، شر  ابن عقيل، عبد هللا بن عقيل: قزء 399/  2( ينظر: النحو الواو ، عبا  حسن: قزء 9)

2  /36. 
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9- 
11- 
11- 
12- 

وأتةللللللة خلللللللق هللا مللللللن زاد 
 (1)املللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله

 وا ينحلل و  المقلد ماللك كلله
 ودبللره تللدبير اللللي المقللد كفلله
 وا مقد و  الدنيا لمن عل مالله

 

 (2)وعصَّر عما تشته  النف  وقلده 
 وينحللللل مقللللد كللللان بالمللللال عقللللده
 إلا حلللارة األعلللداء والملللال زنلللده

 لمللن عللل مقللده وا مللال ولل  الللدنيا
 

 ،إن اللم الشللاعر مللن المحفللزات والمسللاعدات للله لبلللوغ مللا تشللته  نفسلله
وبةلد حلمله  (3)إا أنه يشةر بالتةة لقصر سةته وإمكانياتله ،ويدوةه طموحه إليه

إن اللا اانفةلال والشلةور يصلو ه بأسللوة  ،واول المصلاعة وشلدة الصلراع
لتستق  منه الةبر والحكمة النابةة  مخاطباً به نفسه ـ و يره ـ ،(4)االتفات والم ل

واللي يقوم تركيبه النص  على القمللة  ،من عمق تقربته وبةد تصوره ورؤيته
المضاذ إللى  (أتةة / أوةل) (5)صيغة التفضيل (المبتدأ)طروها األول  ،ااسمية
الةاعلللة ) تةللالىواللللي يشللمل قميللع األقنللا  التلل  خلقهللا هللا  (خلللق هللا)مةروللة 

التل  تلوح   ،مما يةط  لداللة التركيلة صلفة الشلمولية والةملوم (لةو ير الةاع
 ،بأنها حقيقة مطلقة وحكمة نابةة من تقربة وتفكر عميق يبصر بلواطن األشلياء

كملللا يؤكلللد لللللك ورود التركيلللة بصللليغة القمللللة ااسلللمية الداللللة عللللى ال بلللات 
للدال عللى ا (ملن / الللي) :ااسلم الموصلول (الخبلر)وااستقرار وطروها ال ان  

المتضمنة لضلمير عائلد  (زاد امه)وصلة القملة الفةلية بفةلها الماض   ،الةاعل
وعصلر )بقملة وةلية أخرم وةلها ماض   (واو الةطذ)والمرتبطة بوساطة  ،إليه

وهمللا يوضللحان الللا  ،المتضللمنة لضللمير عائللد إليلله كللللك مكملللة لمةنااللا (وقللده
بله نفسله بأسللوة االتفلات أو يقصلد  ،ااسم الموصول الموضوع لمسلمى مةلين

وقلاءت األوةلال الماضلية لتللدل  ، يلره أيضلاً بأسللوة الم لل اللدال عللى الةملوم
بةلد أمملا  ،على أن زيادة الهمة وتقصير السةة ش ء متأصل ويه منلل زملن بةيلد

 عنه ما يشتهيه.

 ا  صللة لاسلم الموصلول ال لان   (تشته  النف )الفةلية ال ال ة  ةإن القمل
شلل ء اللو واللو دليللل عللى أن مللا يشللتهيه  ،الللدال علللى  يلر الةاعللل (لللليملا / ا)

                                                 

 )ام(. 1115/  3( الهم: الهمة، ينظر: لسان الةرة: قزء 1)
 )وقد(. 1163/  3غنى، ينظر: المصدر نفسه: قزء ( الوقد: السةة وال2)
 .61/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 3)
 .642( ينظر: ديوان أب  الطية المتنب ، بشر  الواحدي: 4)
( إن لصيغة التفضيل دور و  بنية شةره وخاصة اللي قاء على صيغة األم ال والحكم، ينظر: 5)

شةر المتنب ، شكري محمد عياد، ضمن كتاة: )المتنب  مال  الدنيا  صيغة التفضيل و 
. البناء الفن  لشةر الحكمة عند المتنب : دراسة لغوية، د. اادي 149-139وشا ل النا (: 

 . 166-164: 1929، 2الحمدان ، مقلة الضاد: قزء 
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وهللو  ،يفهملله القللارئ مللن خللال اسللتقراء الللنص ككللل ،محلللوذ للتةظلليم ،مقللرد
ولكونهلا تلدل عللى الةاعلل  (المهلا / األحبلة)والتل  تحيلنلا إللى  (حلال)يحيلنا إلى 

المها ما ا  إا و (،حلم الشاعر)وابد أن تحيلنا إلى ش ء مقرد يمكن أن نسميه 
تحققه و  زمنه الحاضر والمسلتقبل  عامة تشير لحلم الشاعر اللي تشته  نفسه

ودالة ااشتهاء تلوح  بلأن طللة الحللم  ،ومق ء الفةل مضارعاً يشير إلى للك
 تموت بدونه وا تحيا. ،أصبح شيئاً مطبوعاً و  نفسه وضرورة لها

الملد م بااسلم  (علن)لقلر المتكون من حرذ ا (عما)القار والمقرور إّن 
المتةللدي  (عصللر)وصلللته متةلللق نحويللاً وداليللاً بالفةللل الللازم  ،(مللا)الموصللول 

وعدم لكلر المفةلول  (عصر)بالتضةيذ ومحله منصوة على أنه مفةول به للفةل 
وعد عصر وقده  ،اللي يشتهيه إلى نفسه (الحلم)به على الفاعل تأكيداً على عرة 

بللللك  للاث مةللادات  وقللديضللاً ولل  نهايللة البيللت وهللو يوتحقيقللاً للقاويللة أ ،عنلله
 :منطقية

اعتضاء الشهوة والوصول إلى  = زيادة الوقد + زيادة الهم
 المقد

 التةة واانهيار = عصر الوقد + زيادة الهم
 التةة واانهيار  = عصر الهم + زيادة الوقد

( عن 12-11ت )الدالية يقلبها النص و  األبياالمنطقية إن اله المةادات 
طريللق التشللاكات التركيبيللة المتوازيللة إيقاعيللاً والقائمللة علللى عاعللات التنللاعض 

 وكما يأت :والتضاد 

 التضاد = الحرص على المقد / الحرص على المال -1
 التناعض = عدم الحرص عليهالحرص على المقد /  -2
 التناعض = عدم الحرص عليهالحرص على المال /  -3
 التةلق بالمقد = المقد/ الحرص على المالص على عدم الحر -4
 التةلق بالمال = المال/ الحرص على المقدعدم الحرص على  -5
 التوسط = عدم الحرص على المال والمقد مةا -6

وهل  تشلير إللى التلدبير والحنكلة  ،إن دالة تراكية األبيات تلرقح التوسلط
والتللوازي  (1)المقللد والمللال والنظللر والتفكللر ولل  كيفيللة الللربط والموازنللة بللين

ولالقوة النفسلية  ،اإليقاع  بلين التراكيلة يؤكلد لللك عللى مسلتوم ترميلز اإليقلاع
 (ا)كارتبلاط  (،ابد من أن ترتبط بلالقوة الماديلة )الوقلد / الملال (الهم / الةزم)

الطلبية ـ الت  ينهى الشاعر بها نفسه بأسلوة االتفات عن عدم بلل ماله كله و  
 (وينحلل)مقد ـ بفاء السببية الناصبة للفةل المضارع بأن مضمرة وقوباً سبيل ال

                                                 

 .61/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 1)
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 ،واللا اارتبلاط الو ارتبلاط السلبة بالمسلبة ،وقلوده ويتاشى مقد كان بالمال
اللين شكلهم بةاملات: ) (1)وكارتباط الكذ بالساعد لتحقيق النصر على األعداء

 ل إلللللللللى/بةللللللللد الطريق/كللللللللاوور( وللوصللللللللوالطريق ول الللللللللدنيا//األيللللللللام
 .(الحلم )المحبوبة/موضوع الصراع/المقد/

إن تلك الةاعات الت  اسلتخدمها الشلاعر ول  األبيلات السلابقة أضلفت عللى 
إل توح  بأنها حقيقة مطلقة وعانون ملن  ،دالة التراكية صفة الشمولية والةموم

قلد / وا م ،عوانين الدنيا ونواميسها وا حياة وا دنيا لمن لم يشته الحلم / المقلد
واللدنيا لملن  للة بموازنتله بلين مقلده ورؤيتله  ،حلم لمن زاد امه وعصر وقده

وبين وقده وعدرته ورؤية الشاعر وطموحه وحلمه بةيد المدم وواسلع البصليرة 
 :وو  للك يقول

13- 
14- 
15- 
16- 

وولل  النللا  مللن يرضللى بميسللور 
 عيشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله
 ولكللللن علبللللاً بللللين قنبلللل  ماللللله
 (2)يرم قسمه يكسى شفوواً تربه

 (3)كلفن  التّهقيلر ول  كلل مهملهي
 

 ومركوبلله رقللاه وال للوة قلللده 
 مللدم ينتهلل  بلل  ولل  مللراد أحللده
 ويختللار أن يكسللى دروعللاً تهللده

مراعيللللللللله وزادم  (4)عليقلللللللللى
 (5)ربللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللده

 

 :وهو يقابل ببين طموحين ورؤيتين

 .(مغلقة)الرؤية من خرم صومةة  األوىل:

 .(مفتوحة)الرؤية  ير محدودة المدم  الثانية:

رؤية األولى تتلوام الرضلا والزالد لضليق أولق صلاحبها وصلغر ملراده وال
وهللو ا يشللةر بصللراع الللزمن بللل يتقااللله ويسللير ولل  الطريللق السللهل  ،و ايتلله

إن المركلوة يشلير إللى الوسليلة  (ومركوبه رقاه وال وة قللده)خاضةاً للزمن 
للى ملا وال وة يشير إ ، ايته وا  من الدواةإلى الت  بوساطتها يصل اإلنسان 

يللؤدي إلللى  ،وإسللناد الركللوة للللرقلين وال للوة للقلللد ،يحفللظ اإلنسللان مللن األلم
وكلملة اللرقلين  ،وتوح  الةامة بداللة أخلرم ،توتر الةاعة بين الدال والمدلول
وكلمللة القلللد تسللتدع   ،المشللا  نا تللتحما نتلليلتسللتدع  القللدمين الحللاويتين ال

لللك الشلخص وخضلوعه للوطء  ويلوح  التركيبلان باستسلام ،الةري والضلةذ

                                                 

 .642. ديوان أب  الطية المتنب ، شر  الواحدي: 61/  4: قزء المصدر نفسه ( ينظر:1)
 )ترة(. 35/  1( تربه: تنميه وتنةمه، ينظر: لسان الةرة: قزء 2)
 )مهه(. 1111/  3( المهمه: الفاة الواسةة، ينظر: المصدر نفسه: قزء 3)
 .)علق( 713/  2( الةليق: طةام الفر ، ينظر: المصدر نفسه: قزء 4)
 )ربد(. 316/  1( الربد: النةام، ينظر: المصدر نفسه: قزء 5)
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ومركوبلله  ،وعللدم عللد الةللدة للصللراع (األيللام / الغللول / بةللد الطريللق)الللزمن 
وعدتله التل  تقيله  ، ايته ا  رقاه الضةيفتانإلى ووسيلته وعوته الت  توصله 

 للم إن الغالللة علللى تلللك التراكيللة اسللتخدامها للقمللل  ،مللن األخطللار الل  قلللده
 بللك التركية مع الدالة. ءمويتاااسمية الدالة على السكون 

يمكن أن يشير إلى شخص  ير مةين من النلا   (من)إن ااسم الموصول 
وهملا متضلادان  (،كلاوور)أو أن يشلير للمخاطلة التلاريخ  /  ،يحمل تلك الرؤية

وهلو يلود  ،و  الرؤية ولهلا يشكو الشاعر و  مطللع عصليدته ملن ااقتملاع مةله
 من األيام ما ا يوده كاوور.

مفتوحة األوق لهمة  ،(1)ما الرؤية ال انية وه  بةيدة المراد ا تحداا الحدودأ
صاحبها وعزمه وعلبه الشقاع اللي يختار بملء إرادته خوض الطريق الصةة 

كنايلة علن الغنلى والتلرذ  (يرم قسمه يكسى شلفوواً تربله)إل  ،والمهمة الشديدة
كنايللة عللن تبنيلله  (دهويختللار أن يكسللى دروعللاً تهلل)والطريللق السللهل الميسللور 

واللو متمللر   ،للمواعللذ القللادة الصللةبة وخوضلله الصللراع وتحمللله مسللؤوليته
 :كما توح  صورته الكنائية ،(2)بالمصاعة ومتحمل للشدائد والمشا 

 يكلفنلل  التهقيللر ولل  كللل مهملله -16
 

 عليقلللللى مراعيللللله وزادي ربلللللده 
 

سللفره يللوح  بك للرة  (هقيللرالتَّ )ومصللدر الفةللل الربللاع  المضللةذ الةللين 
 وعطةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله 

 ،والمهمله يلدل عللى الهلاك والمشلا  ،ول  اشلتداد الحلر (للمهامه / الصلحاري)
ته مراعل  عوةليق نا ،صبره وعدرته على تحمل الشدائد المقهدةإلى مشيراً بللك 

مشلليراً بللللك إلللى خبرتلله وك للرة تقاربلله وتمرسلله  ،(3)الصللحراء وزاده نةامهللا
 بصةابها حتى صار خبيراً بمسالكها.

 )صراعه مع كافور(:القصيدة تن م -2

إن صراع الشاعر مع األيام وتوقيه دالة المطلع عللى دالتلين متضلادتين 
وهو إطنلاة وتوليلد لتللك  ،أدم إلى توقيه دالة النص المتن حسة تلك الدالتين

والو ملا  ،مما قةله يم ل صراع لات الشلاعر بلين ملد  كلاوور ونقلده ،الدالتين
بللين المقدمللة والللنص المللتن إل يقللول ولل  تخلصلله مللن يشللخص التةللالق الحاصللل 

 :المقدمة إلى المتن

                                                 

 .62/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 1)
 .643. ديوان أب  الطية المتنب ، شر  الواحدي: 62/  4( ينظر: المصدر نفسه: قزء 2)
 .63/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 3)
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17- 
12- 

 وامضى سلا  عللد الملرء نفسله
 اما ناصرا من خانه كلل ناصلر

 

 رقاء أب  المسك الكلريم وعصلده 
 وأسللرة مللن لللم يك للر النسللل قللده

 

ويشلير عولله إللى أن  ،يمكلن أن تلدل عللى كنيلة كلاوور وقلط (أبا المسك)إن 
لمواقهلة لللك  (1)المسك وعصده لكرمه او أمضى سلا  تقللده الملرءرقاء أب  
ويمكللن أن تللدل تلللك  ،إليهمللا وحصللنه وعزوتلله أوهمللا ناصللرا مللن لقلل ،الصللراع

وتتحللول دالللة الكلمللات مللن  ،وهللو لللون مللن ألللوان المسللك ،الكلمللة علللى السللواد
وة بأسل اً ورقاء األسود وعصده او أمضى سا   وأشد نصر ،اإليقاة إلى النقد

 السخرية وااستهزاء.

19- 
21- 
21- 
22- 

 أنا اليوم من  لمانله ول  عشليرة
 وملللن مالللله ملللال الكبيلللر ونفسللله
 نقللر القنللا الخطللى حللول عبابلله
 ونمللتحن النشللاة ولل  كللل وابللل

 

 لنللللللا والللللللد منلللللله يفديلللللله ولللللللده 
 وملللن مالللله در الصلللغير ومهلللده

 (4)الربللللللاط (3)بنللللللا عللللللة (2)وتللللللردم
 (5)وقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرده
 هدوم القسلللللى الفارسلللللية رعلللللد

 

 ،تشير إلى أن أبا المسك ك ير الةطاء على الصغير والكبير الداللة األولى:
حتى أصلبح ول   (3)الشاعر وقاد عليه من  لمانه لك  يخدموا الشاعر أكرموعد 

لنلا واللد )وكاوور بم ابة الوالد الحنلون عللى أواده  ،(4)عشيرة من  لمان كاوور
الللي يحرسلونه ويفدونله  (يفديله وللده) وام بم ابة األواد البلررة بواللدام (،منه

 .(5)بأنفسهم

 (كاوورالمخاطة التاريخ  )تشير بأسلوة السخرية إلى أن  الداللة الثانية:
ومللال  ،وأنلله اسللتةبد الكبيللر والصللغير ولل  أمتلله ،الشللاعر عللد أ للد  الةطللاء علللى

ا  واو بم ابة الوالد الةل ،(6)ودر الصغير ومهده من ماله وأماكه ،الكبير ونفسه
وهلم  ،لقبنه وخووه وأنانيته (7)إل يقةل أواده يفدونه وا يفديهم بروحه ،ألواده

                                                 

. ديوان أب  الطية المتنب ، 63/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 1)
 .643بشر  الواحدي: 

 )ردم(. 119/  1( تردم: نوع من الةدو، ينظر: لسان الةرة: قزء 2)
 )عبة(. 4/  3( عة: الضامرة البطون، ينظر: المصدر نفسه: قزء 3)
 )ربط(. 99/  1ر: المصدر نفسه: قزء ( الرباط: اسم لقماعة الخيل، ينظ4)
 )قرد(.  26/  1( القرد: القصار الشةر، ينظر: المصدر نفسه: قزء 5)
 .63/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 3)
 .643( ديوان أب  الطية المتنب ، بشر  الواحدي: 4)
 .63/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 5)
 .63/  4( ينظر: المصدر نفسه: قزء 6)
( أشار ابن وورقة إلى أن كاوور )لنا بمنزلة الوالد إا أنا نحن نفديه، وا يفدينا او( الفتح على 7)
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 يحمونه من بط  أعدائه.

23- 
24- 
25- 

أو  (1)وللللإا تكللللن مصللللر الشللللرم
 عرينلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله

 الللللي (2)سلللبائك كلللاوور وعقيانللله
 باالللللا حواليللللله الةلللللدو و يلللللره

 

 ولإن الللي ويهلا ملن النلا  أسللده 
 بصلللم القنلللا ا باألصلللابع نقلللده

 قربهلللا الللزل الطلللراد وقلللدهو
 

لألسلود ولإن سلبائك  اتشلير إللى أن مصلر إن للم تكلن عرينلالداللة األولى: 
وأصلالتهم مقربلة  ،(3)الم أسلوداا وايبتهلا ،من الشقةان تهولخير هولابكاوور 

 بالقنا والشدائد ا باألصابع والرعة واللين.

هلللا سللوذ ل ،وتشللير إلللى أن مصللر ليسللت مكانللاً لألسللود الداللااة الثانيااة:
والؤاء اللللين  ،يستأسلد كلل شللخص ويهلا لةللدم وقلود ملن يقابهلله ملن الشللقةان

يزعمون البطولة ام لاة كاوور اللين يةتز بهم وقدرتهم ـ سخرية بهلم ـ منتقلدة 
 بالقنا ا باألصابع.

 أبللو المسللك ا يفنللى بلللنبك عفللوه -26
 

 ولكنللللله يفنلللللى بةللللللرك حقلللللده 
 

تشلير إللى  :والداللة األوللى ،ك والحقلدإن اللي يوقه الا البيت كلمتا المسل
أما الداللة  ،(4)بل إن حقده يفنى بةلر المةتلر ،أن عفوه ا يتاشى بلنة الملنة
 ال انية وتةرض بسواده وحقده.

 ويلللا أيهلللا المنصلللور بالقلللد سلللةيه -27
 

 ويا أيها المنصلور بالسلة  قلده 
 

المنللادم األول و ،إن توقيلله دالللة الللا البيللت يةتمللد علللى أسلللوة االتفللات
بأسلللوة  ،يقصللد الشللاعر بلله كللاووراً والمنللادم ال للان  يقصللد الشللاعر بلله نفسلله

يا  ،لات الشاعر (أنا المتكلم)االتفات من مخاطبة المتلق  التاريخ  إلى مخاطبة 
 ،ه بلالحظ ا ااسلتحقا  والكفلاءةمللأيها المنصور ـ يقصد به كاووراً ـ سلةيه وع

 ،نفسلله ـ بالسللة  والقهللد والةمللل حظلله وتمكنلله ويللا أيهللا المنصللور ـ يقصللد بلله
 وشتان بين سة  الشاعر وسة  كاوور.

22- 
29- 

 تللولى الصللبا عنلل  وأخلفللت طيبلله
 لقللد شللة ولل  الللا الزمللان كهوللله

 

 وملللا ضلللرن  لملللا رأيتلللك وقلللده 
 لديك وشلابت عنلد  يلرك ملرده

 

اللللي  (الصللبا)تشللير إلللى أن  :يحمللل الللان البيتللان دالتللين ا نتللين األولللى
                                                                                                                            

 .131أب  الفتح: 
 )شرم(. 613/  2( الشرم: الموضع الك ير األسد، ينظر: لسان الةرة: قزء 1)
 )عقن(. 231/  3فسه: قزء ( الةقيان: اللاة، ينظر: المصدر ن2)
 .65-64/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 3)
 .66/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 4)
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 ،تولى عن الشاعر ولم يضره للك لرؤيته كلاووراً  ،وح  بالقوة والفتوة والشباةي
 (شللة كهوللله)لنشللره ولل  زمنلله وأمتلله القللوة حتللى  (1)اللللي أعللاد طيللة شللبابه

بينمللا ضللةذ  ؟وكيللذ بللالمرد الشللباة ،الضللةفاء وأصللبحوا أعويللاء لللدم كللاوور
والم سلند  ،(2)للمبملا نلالوه ملن األلم والظ (شابت)الشباة عند  يره من الحكام 
 .؟وعوة األمة وكيذ بحال كهولها

القهللل واللهللو اللللي تمتللع  اللو (الصللبا)وتشللير إلللى أن  :أمللا الدالللة ال انيللة
بطيبه الشاعر و  شبابه واو عد تلولى عنله وأصلبح لكريلات اسلترقةها برؤيتله 

 (الكهول)حتى عامل  ،اللي يدبر الدولة بةقلية الصبا (المتلق  التاريخ )لكاوور 
لمللا ينللالهم مللن األلم ولل   (شللة)اللم عامللة الوعللار والةلللم والخبللرة كالصللبيان و

بينما أصبح الشباة المرد ـ عند  يره ملن السلاطين ـ حكملاء وعلملاء ـ  ،زمنه
 .؟ـ  وكيذ بالشيوخ (شابت)كما توح  كلمة 

31- 
31- 
32- 
33- 

 أا ليلللت يلللوم السلللير يخبلللر حلللره
 (4)وحيللللللللللران (3)وليتللللللللللك ترعللللللللللان 

 (5)مةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرض
 نللللى إلا باشللللرت أمللللراً أريللللدهوأ

 وما زال أال اللدار يشلتبهون لل 
 

 وتسللللاءله والليللللل يخبللللر بللللرده 
 ولللتةلم أنللل  ملللن حسلللامك حلللده
 تللللدانت أعاصلللليه واللللان أشللللده
 إليللك ولمللا لحللت للل  ا  وللرده

 

كونه ملتبسلاً وموموالاً  (6)(33إن اللي يوقه دالة اله األبيات او البيت )
والشلاعر يخبلر  ،حدد دالة واحدة ا للب  ويهلاو  دالته لحلوه المؤشرات الت  ت

 ،كاوور بشدة السفر اللي تحمله للوصول إليه وشقاعته وعدرته عللى نيلل ملراده
متشلابهين  ،أصحاة الكلملة والقلرار ،/ الملوك (أال الدار)واو و  سفره يرم 

له و  صفاتهم السيئة حتى ظهر وا  له كلاوور ولا  ولرد اللدار الللي ا م يلل 
 . (7)مالهله لك

أمللا الدالللة ال انيللة وتشللير سللاخرة إلللى أن الملللوك قملليةهم متشللابهون ولل  
صللفاتهم المةيبللة حتللى بللرز للله كللاوور وللا  وللردام اللللي ا م يللل للله ولل  تلللك 

 الصفات.
                                                 

 .66/  4( ينظر: المصدر نفسه: قزء 1)
 .67-66/  4( ينظر: المصدر نفسه: قزء 2)
 )رعن(. 72/  1الةرة: قزء  ( ترعان : تران  وتراعبن ، ينظر: لسان3)
 )حير(. 41/  1( حيران: ماء بالشام، ينظر: المصدر نفسه: قزء 4)
 )عرض(. 215/  2( مةرض: بارز وظاار، ينظر: المصدر نفسه: قزء 5)
( أشار ابن قن  إلى أن الا البيت س يحتمل مةنيين مدحاً واقاًء، ولو كان و  اقاء احتمله، 6)

 .25/  1أو شر  ديوان أب  الطية المتنب : قزء ولكنه و  مد  س، الفسر 
 .62-67/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 7)
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 يقلللال إلا أبصلللرت قيشلللاً وربّللله -34
 

 أمامللك رةُّ رةُّ لا القللي  عبللده 
 

الللي  (يقلال)مبنل  للمقهلول يمتاز الا البيت باستخدامه للفةل المضلارع ال
ويمتلاز  ،يخلق صوتاً مقهول المصدر يتحاور مةله ليسلرة ملن خالله مقاصلده

 ،ويستخدم كللك أسلوة تمويه عودة الضمائر (رة)باستةماله للمشترك اللفظ  
تشلير إللى أنله  :األوللى ،مما تفض  اله اآلليات الموظفة إلى دالتين متضلادتين

 ً وربلله ـ أي عائللده والضللمير يةللود إلللى القللي  ـ  يقللال إلا أبصللر الشللاعر قيشللا
ـ أي الملك اللي  (رة)لةدده وعدته وايبة عائده يقال أمامك  ،واستةظمه الشاعر

 (1)تتوقه إليه والضمير يةود إلى كاوور ـ رة وعائد لا  القي  اللي رأيته عبده
 .؟ـ والضمير يةود لكاوور ـ أي عبد لكاوور وكيذ بقوة كاوور وايبته

وتشللير إلللى أنلله يقللال إلا أبصللر الشللاعر قيشللاً وعائللده  :الدالللة ال انيللة أمللا
يقلال أماملك مللك وضلاً علن كونله عائلداً ـ ماللك اللا  ،ويقصد بهلا القائد كاووراً 
 أي كان كاوور عبداً و  القي  وأصبح ملكاً له.  ،القي  اللي رأيته عبده

35- 
36- 

 وألقللى الفللم الضللحاك أعلللم أنلله
 إليللك اشللتياعهوللزارك منللى مللن 

 

 عريللة بلللي الكللذ المفللداة عهللده 
 وو  النا  إا ويلك وحلدك زالده

 

الموضوعة و  سليا   (الفم الضحاك)ويتميز الان البيتان باستخدام عامة 
الللي يمكلن  (،ملن)واستخدام ااسم  ،ا يةطيك دالة عاطةة واحدة ،حس  ملب 

 ،ه يؤشر دالتين ا نتينوالةمق النحوي ل ،أن يحتمل دالتين حسة سياعه النص 
، ويشلترط النحلاة أن وهو مةروةتشير إلى أنه اسم موصول بمةنى اللي  :األولى

 ً  ،(2)تكون قملة صلته مةهودة للمخاطة ليكون ااسم الموصول مةهوداً له أيضا
والتل  ا  ،ابالقمللة ااسلمية الواعةلة بةلدا ةتشير إلى أنه نكرة موصوو :وال انية

 .(2)ن مةهودة للمخاطةيشترط ويها أن تكو

يوقله البيتلين  ،إن السيا  النص  اللي يستخدم ويه تلك الةامة والا ااسلم

ملن  (الفلم الضلحاك)تشير إلى أن الشاعر يلقى  :األولى ،نحو دالتين متضادتين

 ،/ كللاوور (الكللذ المفللداة)ولليةلم أنلله عريللة لقللاءه لصللاحة  ،الرضللى والمسللرة

/ الللي إليله اشلتياعه خصوصلاً ا  (ملن)شلاعر ويزوره ملن ال ،(3)لكرمه وعطائه

وول  النلا  إا )إلى  يره ـ واو ما يفيده التقديم والتأخير و  القمللة ااسلمية ـ 

واللللي زاره حسللة الدالللة األولللى للللنص ككللل اللو الرضللى  (ويللك وحللدك زاللده

                                                 

 .62( ينظر: المصدر نفسه: 1)
( ينظر: شر  عطر الندم وبل الصدم، ابن اشام األنصاري، تحقيق: محمد مح  الدين 2( )2)

 ، الهام  الخام .111عبد الحميد: 
 .62/  4شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء ( ينظر: 3)
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وهو المةهود لدم المخاطة التاريخ  ودالة اللنص  ،على وةل كاوور والمد  له

 (وةّلال)/ على صيغة  (الفم الضحاك)تشير إلى أن الشاعر يلقى  :ال انية ،األولى

ويةلم أنه يسخر من عطاء ونلوال صلاحة  ،الك ير الضحك للسخرية وااستهزاء

/ شلل ء مقهللول مخفلل   يللر مةلللوم  (مللن)وللزاره مللن الشللاعر  (الكللذ المفللداة)

مكللن والللي ي ،خصوصلاً دون سلواك (إليلك اشللتياعه)موصلوذ بأنله  ،للمخاطلة

 أنه السخرية والنقد. ،تحديده حسة الدالة ال انية للسيا  النص 

 يخلللذ مللن لللم يللأت دارك  ايللة -37
 

 ويللللأت  ويللللدري أن للللللك قهللللده 
 

وتاعبه وإرباكه  ( اية)إن اللي يوقه الا البيت استخدامه ل شارة النكرة 
أن اللي وبللك يشير البيت حسة الدالة األولى إلى  (،قهده)لةودة الضمير و  

وعنلدما يلأت   ،يخلذ وراءه  اية عظيمة للم يكلن يحللم بهلا (كاوور)لم يأتع دار 
 .(1)يدرك أن للك الةطاء او قهد ما كان يتمناه ويطلبه

يتوام أنه يخللذ  (كاوور)أما الدالة ال انية وتشير إلى أن اللي ا يأت  دار 
اء الللي سلخر منله إا أنه عنلدما يلأت  يلدرك أن لللك الةطل ،وراءه  اية عظيمة

هع وعلللة نواللله ،اللو قهللد مللا يسللتطيع كللاوور ووللو  طاعتلله (الفللم الضللحاك)  ،لعشاللحع
كما أشار لللك  ،ولكونه طبةاً من طباعه وا يستطيع أن يكلذ نفسه ضد طباعها

 البيت الرابع من المقدمة حسة الدالة ال انية للنص.

 وللإن نلللت مللا أملللت منللك وربمللا -32
 

 طيللر وردهشللربت بمللاء يةقللز ال 
 

إل يستةمل أسلوة الشرط ،(2)إن صيا ة الا البيت عائمة على أسلوة الم ل
المتناسلة ملع داللة األم لال الةقليلة أملا الللي  (…وربملا … وإن نللت )وقوابه 

وهلللا  (يةقللز الطيللر ورده) :يوقلله دالللة الللا البيللت وهللو وصللفه للمللاء بقوللله
د الماء وا يةطى النوال إا لملن اإلعقاز للطير إما أن يأت  من قهة أنه ا يور

وهو يةرذ عدر الشلةراء  (الطير)اللين يشير إليهم بةامة  ،يستحقه من الشةراء
 ،، لبةد واستحالة نوالله(3)أو أن يأت  من قهة شح كاوور وبخله ،ومتلو  للشةر

وإن نال شيئاً وقد ورد الصةة من األمور اللي يةقز  الطير ورده وهلو إن أراد 
 (.32له كما يشير البيت )شيئاً نا

                                                 

 .69/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 1)
 .646( ينظر: ديوان أب  الطية المتنب ، شر  الواحدي: 2)
، ولكر ابن 75( أشار الحاتم  إلى أن الا البيت او و  قةل كاوور بخياً، الرسالة الموضحة: 3)

كتابه الفسر و  قزئه  ير المحقق بأن الا البيت يمكن أن يقلة اقاًء ومةناه: س إن قن  و  
أخلت منك شيئاً على بخلك وامتناعك من الةطاء، وكم عد وصلت إلى المستصةبات 

 .646واستخرقت األشياء المةتاصة س أورده الواحدي و  شرحه للديوان: 
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41-
41- 
42- 
43- 
44- 
45- 
46- 
47- 

وكلللللن وللللل  اصلللللطناع  محسلللللناً 
 كمقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرة
 إلا كنت و  شك من السيذ وابله
 ومللا الصللارم الهنللدي إا كغيللره
 وإنلللك للمشلللكور وللل  كلللل حاللللة
 وكلللل نلللوال كلللان أو الللو كلللائن
 وإن  لف  بحر من الخير أصلله

 اسلتفيده وما ر بت  ول  عسلقد
 ح القود قودهيقود به من يفض

 

 (2)القواد وشلده (1)يبن لك تقرية 
 وإملللللللا تةلللللللده (3)وإملللللللا تنفيللللللله

 إلا للللللم يفارعللللله النقلللللاد و ملللللده
 وإن للللم يكلللن إا البشاشلللة رولللده
 ولحظلللة طلللرذ منلللك عنلللدي نلللده
 عطايللاك أرقللو مللداا والل  مللده
 ولكنهللللللا ولللللل  مخفللللللر أسللللللتقده
 ويحمللده مللن يفضللح الحمللد حمللده

 

بأن يحسن ول  اختيلاره ويقربله ليسلتبين يخاطة الشاعر كاووراً داعياً إياه 

ولللو لللم يكللن مللن للللك ااختيللار  ،وأنلله ولل  بحللر مللن عطايللاه وخيللره ،مةدنلله

 ،ولالنظرة منله تكفيله ،واإلحسان ش ء إا البشاشلة لشلكره عللى كلل حلال لووائله

يصيره قديداً  (مفخر)وإنما ر بته و   ،وهو ا ير ة و  اللاة وااستفادة منه

إن اإلقابة عن  ؟وهل تكونه ،(5)د به القواد ويحمده الشاعرأخر من مفاخره يقو

تكللون للللك القللواد وأكللون للللك الشللاعر،  :األولللى :الللا السللؤال تحتمللل دالتللين

وتتحللول دالللة األبيللات السللابقة مللن ااحتللرام  ،ا تكللون للللك وا أكونلله :ال انيللة

ه التل  وهلو يةلرض بشلحه ويسلتهزئ ملن عطايلا ،والتبقيل إلى النقد  والسخرية

 أصبحت بحراً من الوعود ا يحصل منها إا على البشاشة.

يؤكد اله الداللة إل يلوح  بشل ء مخفل  مضلمر سينكشلذ  (الفضح)ودال 
 أمره و  القود والمد  كللك.

 وإنللك مللا مللر النحللو  بكوكللة -42
 

 وعابلتللللللله إا ووقهلللللللك سلللللللةده 
 

دتها إن الللا البيللت اللو خاتمللة القصلليدة وآخللر مللا بقلل  ولل  السللمع وعاعلل
ً  ،(5)وعفلها تشير إلى المنحو  ملا أن يقابلل  :األولى :واو يدل على دالتين أيضا

لكرملله وعطائلله اللللي يللزول بلله نحلل   ،الممللدو  إا وكللان وقهلله سللةداً عليلله
تشلللير إللللى أن وقللله كلللاوور م يلللر للسلللخرية  :ال انيلللة ،(2)المنحلللو  وامومللله

                                                 

 )عرة(. 944/  3ة، قزء ( تقرية: نوع من قري الخيل، ينظر: لسان الةر1)
 )شدد(. 223، 2( وشده: نوع من عدو الفر ، ينظر: المصدر نفسه،  2)
 )نفا(. 1111/  3( تنفيه: تطرده وترميه لرداءته، ينظر: المصدر نفسه: قزء 3)
 .72-71/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 4)
 .239/  1نقد الةرب  القديم: قزء ، مةقم ال239/  1( ينظر: الةمدة: قزء 5)
 .72/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 2)
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لحزن حتى يخفلذ ملن امله وااستهزاء وما أن يراه المنحو  اللي أ قله الهم وا
  ويرو  عن نفسه.

أن المقدمللة والمللتن مترابطللان مللن حيللث  نائيللة الدالللة وبللللك يمكللن القللول 
 الملتنو  عملوم  (ااحترام وااستهزاء)ن ان المتضادتان الدالتاااتو ،المتضادة

واملا  ،ما اما إا تةبير عن صراع لات الشاعر مع نفسه و  موعفله ملن كلاوور
  و  مقدمته.عه مع الزمن من أقل الوصول إلى الحلم امتداد لصرا

 ،الةنوان اللي نقده داخل الديوان و  أعللى القصليدةوبللك يمكن القول أّن 
إن اللا الةنلوان  ،(1)سوعال يمد  كـاووراً سنة ست وأربةلين و لاث مئلة س :واو

  التلل  تشللير إلللى أن كاووريللات المتنبلل ،يتنللاعض مللع النتيقللة التلل  وصلللنا إليهللا
وهو عنوان مزيذ لم يضةه الشاعر بل وضةه محقق  ،تحتمل دالتين متضادتين
وللللك ألن تقاليللد القصلليدة  ،ا  الللديوان السللابقين عليللهالللديوان المةتمللد علللى شللرّ 

لم تلتزم بوضع الةنلاوين الداليلة التل   ،الةربية القديمة لخمسة عشر عرناً وتزيد
كاميلة الةلرة واميلة  ،تيةوإن وضلةت وهل  عنلاوين صلو ،تحدد اويلة اللنص

ولللي  قميللع الةنللاوين لات وظيفللة توليديللة  ،اللل … الةقللم وسللينية البحتللري 
الله القصليدة ول  أإل يقةلنا نتساءل  ،شةرية، بل إن وظيفة الا الةنوان تمويهية

ً  ؟المد  أم و  اللم  .؟أم تحتمل الوقهين ؟أم ا  مد  يقلة لما

 شعر املتنيب وروايات الرواة: 

، شلللةر المتنبلل  نفسللله( اللللا يمكللن تأكيلللده مللن خللال نللاص التوريللةتإّن )
، اللين أكدوا وقود دالتين متناعضتين و  عصلائد المتنبل  التل  روايات الرواةو

 .عالها و  كاوور

 شعر المتنبي: -أ

لقد عبر الشاعر ملن خلال شلةره علن أوكلاره وعواطفله ورؤاه علن الحيلاة 
 ً ل الللا المنطلللق يمكللن أن نقللد آراءه ومللن خللا ،والكللون والللزمن والشللةر أيضللا

ومللن  .ولل  عصللائده نفسللهاوتةليقاتلله عللن طبيةللة القصللائد التلل  عالهللا ولل  كللاوور 
  :القراءةتلك استقراء شةر المتنب  نقد له تةليقين يوقهان المتلق  نحو 

 :(2)عوله -1

                                                 

 .113( ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق : 1)
اـ( واو و  كنفه ولم ينشده إيااا وعد كتبها عبل النص 346( من عصيدته و  اقاء كاوور سنة )2)

 المدرو  ومطلةها:
 ت النفد خافيا          وما أنا عن نفسي وال عنك راضياأريك الرضا لو أخف    
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 ً  ولوا وضلول النلا  قئتلك مادحلا
 وأصبحت مسروراً بما أنا منشلد

 

 سلري بله للك ااقيلا بما كنت و  
 وإن كللان باإلنشللاد اقللوك  اليللا

 

 ،أشةاره و  كاوور على دالتين (1)ويشير إلى أن الشاعر ير ة بأن يوقه
ا  الهقاء اللي يقود إلى  :ا  المد  اللي يفض  إلى السرور. وال انية :األولى
 بأسلوة شةري خف . (2)السخط

 :(3)عوله -2

 وشللللةر مللللدحت بلللله الكركللللدن -32
 

   (4)لقللللريض وبللللين الرعللللىبللللين ا 
وبلين  (الملد )القلريض  (بلين)واللي يدل على البينية الت  يكلرر صليغتها 

 الت  تحم  صاحبها من األلم بصورة خفية  يبية. (5)الرعية

 روايات الرواة. -ب

أي الروايات الت  سردت من خالها حياة المتنب  وأحواله مع األمراء 
وعد اخترنا منها ما له عاعة بالنص  ،ى أشةارهوتةليقاته عل (6)والشةراء والنقاد

 تةليقات للشاعر عن عصائده الت  كتبها و  كاوور. ةالت  تم لت ب ا  ،المدرو 

س طوم شةره ك يراً من مديحه  :لكراا ابن قن  بقوله :الرواية األولى
 على 
 .(7)وقةلته اقاًء س ،لو شئت لقلبت قميع ما مدحته به :وكان يقول ،الهقاء

تنبيله )ابن قن  أيضاً لكراا بلاك ير الحضلرم  ول  كتابله  :لرواية ال انيةا
 :(2)س عوله :و  قزئه  ير المحقق (الفسر)مةتمداً على  (األدية

                                                                                                                            

 .372-371ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
( التوقيه أو الموقه: او الكام اللي يحتمل وقهين من الدالة، سواء أكانا متضادين متقابلين أو 1)

فتا  الةلوم، . م75مختلفين وقط من دون تضاد، ينظر: الواضح و  مشكات شةر المتنب : 
 .411/  1. مةقم النقد الةرب  القديم: قزء 212للسكاك : 

 .34/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 2)
اـ( وبةد اربه من مصر، أي أنها تنفصل عن النص المتن 351( من عصيدته الت  كتبها سنة )3)

 ببةد زمان  احق مطلةها:
 لي        فدا كل ماشية الهيذبيأال كل ماشية الخير      
 .12-16ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :      
 )رعا(. 1212/  1( الرعى: التةويلة الت  يرعى بها صاحة اآلوة، ينظر لسان الةرة: قزء 4)
 .199/  4( ينظر: شر  ديوان أب  الطية المتنب ، المةري: قزء 5)
 تمية. ( ينظر: الرسالة الموضحة، الرسالة الحا6)
 . 41/  2( الفسر أو شر  ديوان أب  الطية المتنب : قزء 7)
 اـ(، مطلةها:346( من عصيدته و  اقاء كاوور سنة )2)

 كفى بك داًء أن ترى الموت شافيا        حسب المنـايات أن يكن أمانيـا     
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أبلللا كلللل طيلللة ا أبلللا المسلللك  -22
 وحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللده

 

 وكللللل سللللحاة ا أخللللص الغواديللللا 
 

ولملا وصللت ول  القلراءة عللى أبل  الطيلة إللى اللا البيلت  :عال ابلن قنل 
 .(1)وإن الا البيت يحتمل المد  والهقو س ،وعرذ  رض  ،وضحكضحكت 

س سمةت أنه عيل للمتنب   :لكراا أبو القاسم األصفهان  :الرواية ال ال ة
 عولك 
 :(2)لكاوور

23- 
24- 

 وارم بل  حيلث ملا أردت ولإن 
 وولللؤادي ملللن المللللوك وإن كلللا

 

 أسلللللللد القللللللللة، آدمللللللل  اللللللللرواء 
 ن لسلللللان  يلللللرم ملللللن الشلللللةراء

 

وأقللاة  ،(4)إنمللا اللو عللول مضللاد ومتللاو ،(3)ممتللد  وا منللتقحلللي  عللول 
 :اله القلوة كما سمةت أحداا يقول :المتنب  أن عال

 يقللر بةينلل  أن أرم عصللد القنللا 
 

وصلللرعى رقلللال وللل  و لللى أنلللا  
 حاضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللره

 

 :وأحداا يقول

 يقلللللر بةينللللل  أن أرم مكانهلللللا 
 

 (7)المتقللاود (6)األقللرع (5)لرم عقللدات 
 (2)س

إنملا الو بلين الرضلى والملد   ،ية على أن عولله ول  كلاووروتدل اله الروا
وتسلمع  ،كما أن القلوة بين السخط والرضى متقلبة أحوالها ،وبين السخط والنقد

برؤيللة الرقللال اللللين يبغضللهم  أحللداا وتقللده ا يقللر للله عللين وا يرضللى إا
                                                                                                                            

 ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 .251( تنبيه األدية: 1)
 و  مد  كاوور مطلةها:( من عصيدته 2)

 إنما التهنئات لألكفاء        ولمن يدني من البعداء    
 ( ا :23ورواية البيت )    
 فارم بي حي  ما أردت مني فإني        أسـد القلـب آدمـي الـرواء     
 .16-14ديوان المتنب ، تحقيق: الخزرق :     
 )نقح(. 521/  1لسان الةرة: قزء ( ا منتقح: أي  ير ناقح ومقض  الحاقة، ينظر: 3)
 )تاو(. 49/  1( متاو: مخف ، ينظر: المصدر نفسه: قزء 4)
 )عقد(. 236/  2( الةقدة: ا  المكان الك ير الشقر والنخل، ينظر: المصدر نفسه:  5)
 443/  1( األقرع: المكان السهل الواسع الصالح للزراعة، ينظر: المصدر نفسه: قزء 6)

 )قرع(.
 )عود(. 124/  3قياد: الخضوع، ينظر: المصدر نفسه: قزء ( اان7)
 .11( الواضح و  مشكات شةر المتنب : 2)
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صرعى و  الحرة على يديه س و  و ى أنا حاضره س وتسمع القللوة األخلرم 
، والتل  مكانهلا أعلال  هر لها عين وا تسر إا برؤية من تحة وتطمئن عليا يق

 الخاضةة والللول ألالها. ،قنان األرض الواسةة والخصبة

تلدل عللى  ،الخارقية السلابقة الشلةرية و يلر الشلةريةالنصوص إن قميع 
وظيفللة ،  للم إنهللا أخلللت أن شللةر المتنبلل  ولل  كللاوور يحتمللل دالتللين متضللادتين

الةميقة و  باطن النص  النظمإل وقهت القارئ نحو الداات المخفية وتوقيهية 
 النص المقروء. نوعووقهته للبحث عن طبيةة الدراسة الت  تنسقم مع 
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بعد استشراف نهاية البحث وجدتين حمماًل بعدد من النتائج اليت 

 ميكن إجياز أميزها مبا يأتي :

هتم باألبةاد الوظيفية لتداخل األنظملة الداليلة المختلفلة يالتناص  وممفهإن  -
من خال الكشذ عن بنايتهلا الةميقلة وعيمهلا المتةلددة ملن دون ااعتصلار 
على تأشير المصلادر واألصلول المتحققلة التل  تلأ ر بهلا اللنص أو أخللاا 

ه ، والللا مللا اعتصللرت عليلله دراسللة األخللل والسللرعات ئللوضللمها إلللى أقزا
 ت  تناولت شةر المتنب .ال
إن تةالقات األنظمة الدالية لنصوص المتنب  مع األنظمة الدالية القرآنية  -

منحللت الللنص الشللةري الاحللق للمتنبلل  بةللداً داليللاً عصصللياً دينيللاً أ للرت 
دالتلله الشللةرية ، مسللتخدماً آليللة اإلحالللة المباشللرة بلللكر أسللماء األنبيللاء 

 الشةري مةطياً إيااا بةداً تأويلياً.والرسل أو بصهراا و  وضاء نصه 
إن األنظمة الدالية الفلسفية الت  تةالقت مةهلا األنظملة الداليلة لنصلوص  -

المتنبلل  منحتهللا وظيفللة وكريللة واويللة شللمولية تواصلللية والشللاعر يبغلل  
الا  أنالمتضاور مةها أي نفسها لتوقهات لالتواصل مع المتلقين المنتمين 
ملن المحابلاة وضلاً علن ال لراء  اللدال  الللي التةالق يحتوي عللى شل ء 

يمنحلله للنصللوص الشللةرية ، كمللا أن الشللاعر اسللتطاع أن يضللف  علللى 
الللداات الفلسللفية السللابقة وظيفللة شللةرية وللللك بتحويلهللا لةامللات تخللدم 
دالة نصه الشةري وضاً عن تحويله إيااا من تةاعبية الن ر إلى تكراريلة 

 راً صوتياً قمالياً مرتبطاً بالدالة.اإليقاع مةطياً إيااا تأ ي
استطاع الشاعر من خال نصوصه الشةرية أن يتقاوز نتاقلات الشلةراء  -

السللابقين عليلله ويبللدع نصلله القديللد المؤكللد للاتلله ، كمللا وقللدنا للللك ولل  
 عامات الليل  والصبا  والحبيبة.

إن دراسللة التنللاص الللداخل  كشللفت عللن عللدرة المبللدع ولل  تقللاوز نتاقلله  -
بق وإبداع نص قديد له مرقةياته المتنوعة ، كما سلاعدت عللى بيلان السا

التحللوات الداليللة لةاماتلله المختلفللة الموظفللة والمتةالقللة ولل  عللدد مللن 
نصللوص الشللاعر والتلل  ارتبطللت تحواتهللا بتحللوات الشللاعر الفكريللة 

 وتطورات الوع  الشةري لديه ، والتةبير والمضمون  ير منفصلين.
ا متةلقلللا بالتنلللاص والللو تنلللاص التوريلللة الللللي صلللغت مصلللطلحا قديلللد -

استخدمته و  الكشذ عن ظاارة تداخل نصين داليين متضادين و  نص 
 واحد عند المتنب .

استخدم الشاعر آلية اإلطناة واإليقاز والتأويل والنقلل واللنقض واإلحاللة  -
 و  تةالقه مع النصوص السابقة.
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وسلاطة تةلالق القلواو  لةة اإليقاع دوراً ول  تنلاص النصلوص الشلةرية ب -
والتقمةات الصوتية وتما ل النصين المتناصلين تناصلاً كليلاً ول  بحريهملا 
ورويهما وعاويتهما، وضلاً علن وظيفلة اسلتدعاء النصلوص السلابقة سلواء 
و  لان المبدع أم القارئ لكلون النصلوص الشلةرية القائملة عللى اإليقلاع 

وللل  تأشلللير تةالقلللات  سلللهلة الحفلللظ والتللللكر ، أي أن اإليقلللاع لةلللة دوراً 
 نصوص المتنب  مع النصوص األخرم.
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 المصادر والمراجع
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 الكتب العربية واملامجة : -1

تحقيللق:  ،ألبلل  سللةيد محمللد بللن أحمللد الةميللدي ،اإلبانــة عــن ســرقات املتــنيب  -

 م.1961 ،القاارة ،دار المةارذ بمصر ،إبراايم الدسوع  البساط 

دراسلللة ولل  عضلللية المقللاز وللل  القللرآن عنلللد  ،فســ  االجتــاا العيلــي ت الت   -

 ،بيلروت ،2ط ،دار التنوير للطباعة والنشر ،د.نصر حامد أبو زيد ،المةتزلة
1923. 

ــبا   - ــح والصــ ــات العشــ  ،بيللللروت ،1ط ،دار اآلداة ،ادوار الخللللراط ،اختناقــ

 م.1992

وزارة ال قاوللة  ،ياسللين النصللير ،االســتهالف  ــن البــدايات ت الــن  ا دبــي    -

 م.1993 ،بغداد ،1ط ،دار الشؤون ال قاوية الةامة ،مواإلعا

: سلةيد ، تحقيلق وتةليلقعبد القلاار القرقلان  ،أسرار البالغة ت علم البيـان  -

 م.1999 ،لبنان-بيروت ،1ط ،دار الفكر الةرب  ،محمد اللحام

ــي   - ــد العربــــــ ــة ت النيــــــ ــة  ا ســــــــة ا ماليــــــ   : عــــــــرو وتفســــــــ  وميارنــــــ

 ،وزارة ال قاولة واإلعلام ،ون ال قاوية الةاملةدار الشؤ ،د. عز الدين إسماعيل
 م.1926 ،بغداد ،3ط

دار  ،د. مصلطفى سلويذ ،ا سة النفسية لإلبداع الفين ت الشـعر خاصـة   -

 م.1971 ،القاارة ،3ط ،المةارذ

المركلز ال قلاو   ،د. نصلر حاملد أبلو زيلد ،إشكاليات اليراءة وآليات التأويـل  -

 م.1996 ،بيروت-الدار البيضاء ،4ط ،الةرب 

، أصــوف اإل تــاء واالجتهــاد الت بييــي: ت نظريــات  يــه الــدعوة اإلســالمية    -

عبللد المللنةم صللالح الةللل  الةللزي، المةللروذ باسللمه المسللتةار محمللد أحمللد 
-اللـ1424، 2كنللدا، ط-الراشللد، دار المحللراة للنشللر والتوزيللع، وللان كللوور

 م.2113

ــدعوة  - ــوف الـــــ  ،3ط ،قمةيلللللللة األملللللللان  ،د. عبلللللللد الكلللللللريم زيلللللللدان ،أصـــــ

 م.1976اـ=1396
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 ،مكتبللة  ريللة ،د. سللةد إسللماعيل شلللب  ،ا صــوف الفنيــة للشــعر ا ــاهلي  -

 )د.ت(. ،القاارة ،2ط

 ،مطللابع اليقظللة ،د. نللايذ خرمللا ،أضــواء علــى الدراســات اللملويــة املعاصــرة   -

 م.1972اـ=1392 ،الكويت ،عالم المةروة

 ،ر البيضاءالدا ،المركز ال قاو  الةرب  ،سةيد يقطين ،انفتا  الن  الروائـي  -

 م.1922 ،بيروت

دار ، الخطيللة القزوينلل ، تحقيللق: بهلليج  للزاوي ،اإليضــا  ت علــوم البالغــة -

  .م1992 =اـ1419 ،بيروت ،4ط ،إحياء الةلوم

 ،تحقيلق : محملد أبلو الفضلل إبلراايم ،عل  بن ظلاور األزدي ،بدائع البدائه -

 م. 1971 ،القاارة ،مكتبة األنقلو المصرية

حققله  ،منقللمرشلد بلن علل  بلن أسلامة بلن  ، نيد الشعرالبديع ت البديع ت -

، بيللللللروت، 1، دار الكتللللللة الةلميللللللة، ط: عبللللللدا عللللللل  مهنللللللاوعللللللدم للللللله
 .م1927اـ=1417

د. أحملد مطللوة، وزارة التةلليم  ،البالغة العربيـة: املعـاني والبيـان والبـديع     -

، بغلللللللللداد، 6الةلللللللللال  والبحلللللللللث الةلمللللللللل ، القمهوريلللللللللة الةراعيلللللللللة، ط
 م..1921اـ=1411

، انلري  بللي ، لبالغة وا سلوبية: حنـو وـو س سـيميائي لتحليـل الـن      ا -

 م.1929، الدار البيضاء، 1ترقمة: د.محمد الةمري، دراسات سال، ط

ترن  اوكز، ترقملة: مقيلد الماشلطة، مراقةلة: د.  ،البنيوية وعلم اإلشـارة  -

لة ناصر حاوي، .وزارة ال قاوة واإلعام، دار الشؤون ال قاويلة الةاملة )سلسل
 م.1926، بغداد، 1المائة كتاة(، ط

منصلور علل  ناصلذ، المكتبلة  ،التاس ا امع لألصـوف ت أااديـث الرسـوف    -

 م. 1961اـ=1321، 3اإلسامية، ط

، دار صللادر، محمللد مرتضللى الزبيللديل مللام اللغللوي السلليد  ،تــاس العــرو   -

  .م1966اـ=1326بيروت، 
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ــي    - ــعر العربـ ــائش ت الشـ ــاريل النيـ طبةلللة دار اإلتحلللاد أحملللد الشلللاية، م ،تـ

 م. 1966، القاارة، 3للطباعة، ط

ابللن أبللل   حتريــر التحــب  ت صــناعة الشــعر والن ــر وبيــان إع ــاز اليــرآن          -

اللـ(، تقللديم وتحقيللق: د. حنفلل  محمللد شللرذ، 654-525) اإلصللبع المصللري
 . اـ1323مطابع شركة اإلعانات الشرعية، القاارة، 

المركلز  ،د. محملد مفتلا  ،()إسـااتي ية التنـا    حتليل اخل اب الشعري -

 م.1925، المغرة، 1ال قاو  الةرب ، الدار البيضاء، ط

عبد هللا محملد  ،: مياربات تشرحيية لنصو  شعرية معاصرةتشريح الن  -

 م.1927، بيروت، 1، دار الطليةة، طالغلام 

 م. 1973، 2، حنف  محمد شرذ، المطبةة الة مانية، طالتصوير البياني -

، ألب  الفداء إسماعيل بن ك يلر القرشل  الدمشلق  )ت ظيمتفس  اليرآن الع -

 م. 1969اـ=1322اـ(، دار إحياء التراث الةرب ، بيروت، 774

، رشيد الخطيلة تفس  اليرآن العظيم املسمى أوىل ما قيل ت آيات التنزيل -

الموصلللللللللل ، دار الكتلللللللللة للطباعلللللللللة والنشلللللللللر، قامةلللللللللة الموصلللللللللل، 
 م. 1974اـ=1394

ات المشلكلة ملن ديللوان أبل  الطيلة المتنبل ، ألبل  عللل  التكمللة وشلر  األبيل -
الحسللين بللن عبيللد هللا الصللقل  المغربلل ، القللزء األول، تحقيللق: د. أنللور أبللو 

 م.1925األردن، -، عمان1سويلم، دار عمار للطباعة والنشر، ط

التكمللة وشلر  األبيلات المشلكلة ملن ديللوان أبل  الطيلة المتنبل ، ألبل  عللل   -
 الصللقل  المغربلل ، القللزء ال للان ، تحقيللق: د. ماقلللد الحسللين بللن عبيللد هللا

القةلللاورة و د. أنلللور أبلللو سلللويلم و د. علللل  الشلللومل ، منشلللورات قامةلللة 
 اليرموك، عمادة البحث الةلم  والدراسات، )د.ت(.

 لقزوينلل قللال الللدين محمللد بللن عبللد الللرحمن ا ت علــوم البالغــة  التلخـي   -

، دار الكتللاة الةربلل ،  ، ضللبطه وشللرحه: عبللد الللرحمن البرعللوعالخطيللة
 . بيروت، )د.ت(
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عبلد اللرحمن ، على ما ت شعر أبي ال يب من احلسن واملعيـب  تنبيه ا ديب -

، باك ير الحضرم ، تحقيق ودراسة: د. رشيد عبد اللرحمن صلالحبن عبدهللا 
القمهورية الةراعية، بغداد، -)صدر بمناسبة مهرقان المتنب ( وزارة اإلعام

 .م1977

روث ولل  الروايللة األردنيللة المةاصللرة، روقللة محمللد عبللد هللا توظيللذ المللو -
 .م1997األردن، -، عمان1، مطابع الدستور التقارية، طدودين

، ألبلل  قةفللر محمللد بللن قريللر الطبللري، جــامع البيــان ت تفســ  اليــرآن    -

وبهامشه تفسير  رائة القرآن ور ائلة الفرعلان للنيسلابوري، دار المةرولة، 
 م. 1972، بيروت، 2ط

 ، ابن دريد.هرة اللملةمج -

ــ اف  - ــة السـ ــة     اداثـ ــعر وال يا ـ ــة ت الشـ ــة العربيـ ــو  احلداثـ محملللد : خبصـ

 .م1925، بيروت لبنان، 1، دار التنوير للطباعة والنشر، طبني 

، أبللو عللل  محمللد بللن الحسللن بللن المظفللر ت صــناعة الشــعر اليــة اضاضــرة -

، سلسلللة كتللة للحللاتم ، تحقيللق: د. قةفللر الكتللان ، وزارة ال قاوللة واإلعللام
 م. 1979(، القمهورية الةراعية، 23التراث )

، علللل  احلـــوار الفلســـفي بـــني اضـــارات الشـــر  اليدميـــة واضـــارة اليونـــان -

حسللين القللابري، دار آوللا  عربيللة للصللحاوة والنشللر، سلسلللة كتللة شللهرية 
 . 1925(، بغداد، 12)

إنسلان   من البنيوية إلى التشريحية، علراءة نقديلة لنملول  اخل يئة والـتكف   -

، النلادي د. عبلد هللا محملد الغللام  ،مةاصر: مقدمة نظرية ودراسلة تطبيقيلة
 .م1925اـ=1415، قدة، 1(، ط27األدب  ال قاو  )

، وزارة ، د. بهقللت عبللد الغفللور الحللدي  دراســات ت الشــعر العربــي اليــديم  -

 .م1991بيت الحكمة، -التةليم الةال  والبحث الةلم ، قامةة بغداد

، 3، مطبةللة السللةادة، ط  الللدين عبللد الحميللديلل، محمللد محيفدرو  التصــر -

 .م1952اـ=1372مصر، 
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الـ(، 471، أبو بكر عبد القلاار بلن عبلد اللرحمن القرقلان  )دالئل اإلع از -

، 2تحقيللق: د.محمللد رضللوان الدايللة و د. وللايز الدايللة، مكتبللة سللةيد الللدين، ط
 م. 1927اـ=1417دمشق، 

، المركللز ال قللاو  الةربلل ، حمللد مفتللا ، د.م)تــنظ  وإزــاز( ديناميــة الــن  -

 .م1927بيروت، -، الدار البيضاء1ط

ديــوان أبــي ال يــب املتــنيب بشــر  أبــي البيــاء العكــني املســمى بالتبيــان ت      -

، تحقيق: مصطفى السقا، إبراايم اإلبيلاري عبلد الحفليظ شللب ، شر  الديوان

 ،(3ة شركة ومطبةة مصلطفى البلاب  الحلبل  وأواده بمصلر، )تلراث الةلر
 م.  971الطبةة األخيرة، ض

، المسمى بالفسرع مان ابن قن  شر  أب  الفتح بديوان أب  الطية المتنب ،  -
صللللفاء خلوصلللل ، وزارة ال قاوللللة واإلعللللام، دار تحقيللللق: د.القللللزء األول، 

 م.1922، بغداد، 1الشؤون ال قاوية الةامة، )سلسلة خزانة التراث( ط

، تحقيق: وريدرخ ديتريصل ، طبلع واحديديوان أب  الطية المتنب  بشر  ال -
 .م1261و  مدينة برلين، 

ديوان أب  نلوا  بروايلة الصلول ، تحقيلق: د. بهقلت عبلد الغفلور الحلدي  ،  -
 م. 1921دار الرسالة للطباعة، بغداد، 

ديلللوان البحتلللري، تحقيلللق: حسلللن كاملللل الصللليرو ، دار المةلللارذ بمصلللر،  -
 (، القاارة، )د.ت(. 34)لخائر الةرة 

بشللار بللن بللرد، تحقيللق: محمللد الطللاار ابللن عاشللور، الللدار التونسللية  ديللوان -
 م.1976القزائر، -تون ، والشركة الوطنية للنشر والتوزيع-للتوزيع

 م. 1966ديوان قميل ب ينة، دار صادر، بيروت،  -

(، بروايللة أبلل  231ديللوان الحماسللة، أبللو تمللام حبيللة بللن أو  الطللائ  )ت  -
اللـ(، 541الخضللر القللواليق  )ت  منصللور مواللوة بللن أحمللد بللن محمللد بللن

تحقيللق: د. عبللد المللنةم أحمللد صللالح، وزارة ال قاوللة واإلعللام، )سلسلللة كتللة 
 م. 1921(، القمهورية الةراعية، 111التراث 

ديوان السموأل، صنةه أب  عبلد هللا نفطويله، تحقيلق: الشلي  محملد حسلن آل  -
(، بغللداد، ياسللين، مطبةللة المةللارذ )نفللائ  المخطوطللات المقموعللة ال ال للة

 م.1955
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ديوان الةبا  بن األحنذ، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعلة  -
 م. 1965اـ=1325والنشر، بيروت، 

ديوان المتنب  مع وهارسه ومةانيه، وهرسه وشرحه: عبلود أحملد الخزرقل ،  -
 المكتبة الةالمية، بغداد، )د.ت(.

كة اللبنانيللة للكتللاة، ديللوان النابغللة اللللبيان ، تحقيللق وللوزي عطللوي، الشللر -
 م.1969لبنان، -بيروت

رسالة و  علة كاووريات المتنب  ملن الملديح إللى الهقلاء، عبلد اللرحمن ابلن  -
حسام اللدين المةلروذ بحسلام زاده الرومل ، تحقيلق: د. محملد يوسلذ نقلم، 

 م.1972اـ=1392لبنان، -، بيروت1دار القلم، ط

نبل  وسلاعط شلةره، أبلو الرسالة الموضحة ول  لكلر سلرعات أبل  الطيلة المت -
عل  محملد بلن الحسلن الحلاتم  الكاتلة، تحقيلق: د. محملد يوسلذ نقلم، دار 

القامةلللة -صلللادر للطباعلللة والنشلللر، دار بيلللروت للطباعلللة والنشلللر، بيلللروت
 م.1965األمريكية، 

، المؤسسة الةربية د. حسام اآللوس  ،الزمان و  الفكر الدين  والفلسف  القديم -
 . م1921اـ=1411بيروت، ، 1للدراسات والنشر، ط

الحلبل   لخفاق أبو محمد عبدهللا بن محمد بن سةيد بن سنان اسر الفصاحة،  -
، مطبةللة محمللد عللل  ، شللر  وتصللحيح: عبللد المتةللال الصللةيدياللـ(466)ت

 . م1969اـ=1329صبيح وأواده باألزار، 

سرعات المتنب  ومشكل مةانيه، أبو بسام النحوي، تحقيق: محمد الطاار ابلن  -
 م.1971ور، الدار التونسية للنشر )نفائ  المخطوطات(، تون ، عاش

سيكولوقية القصة ول  القلرآن، د. التهلام  نقلرة، الشلركة التونسلية للتوزيلع،  -
 م.1974تون ، 

، أوريقيللا الشللر ، الللدار البيضللاء، سلليميائية الللنص األدبلل ، أنللور المرتقلل  -
 . م1927

لةقيل  الهمدان  المصري على ا عبد هللا بن عقيلبهاء الدين شر  ابن عقيل،  -
ألفيللة ابللن مالللك، ومةلله كتللاة منحللة القليللل بتحقيللق شللر  ابللن عقيللل، محمللد 

 مح  الدين عبد الحميد، دار الفكر، بغداد، )د.ت(.

، بيلروت، 1شر  ديوان أب  تمام، شر  إليا الحاوي، دار الكتاة اللبنان ، ط -
 م. 1921
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-363أبلو الةلاء المةلري )شر  ديوان أب  الطية المتنبل  )مةقلز أحملد(،  -
(، 65اـ(، تحقيق: د. عبد المقيلد ديلاة، دار المةلارذ )لخلائر الةلرة 449

 القاارة، )د.ت(. 

-شر  ديوان المتنب ، عبلد اللرحمن البرعلوع ، دار الكتلاة الةربل ، بيلروت -
 م. 1979اـ=1399لبنان، 

شللر  القصللائد التسللع المشللهورات، أبللو قةفللر أحمللد بللن محمللد النحللـا  )ت  -
اـ(، تحقيلق: أحملد خطلاة، دار الحريلة للطباعلة )سلسللة كتلة التلراث 332
 م. 1973اـ=1393(، بغداد، 23

اشللام أبللو محمللد عبللدهللا قمللال الللدين بللن  ،شللر  عطللر النللدم وبللل الصللدم -
، دار إحيلاء ، تحقيق : محمد مح  اللدين عبلد الحميلداـ(761)ت األنصاري 

 .1963، مصر، 11التراث الةرب ، ط

يات المتنب ، أبو الحسن علل  بلن إسلماعيل بلن سليدة المرسل  شر  مشكل أب -
الللـ(، تحقيلللق : محمللد حسلللن آل ياسلللين، دار الطليةلللة 452-392األندلسلل  )

، بغلداد، 1القمهوريلة الةراعيلة، ط-للطباعة والنشلر، بلاري ، وزارة اإلعلام
 م.1977

شر  المةلقات السبع، ابن عبدهللا الحسين بلن أحملد بلن الحسليت الزوزنل ،  -
 طبع الدار الةربية، بغداد، )د.ت(. 

، مبخلوت ورقلاء بلن سلامةالالشةرية، تزويتان تودوروذ، ترقمة: شلكري  -
 .  م1927، الدار البيضاء، 1دار توبقال للنشر، سلسلة المةروة األدبية، ط

الشلللةر كيلللذ نفهمللله ونتلوعللله، اليزابيلللث درو، ترقملللة: د. محملللد إبلللراايم  -
 م. 1961بيروت، الشو ، مطبةة عيتان  القديدة، 

، 2أبللو محمللد عبللدهللا بللن مسلللم بللن عتيبللة، دار ال قاوللة، طالشللةر والشللةراء،  -
 . م1969بيروت، 

الشللم  والةنقللاء : دراسللة نقديللة ولل  المللنهج والنظريللة والتطبيللق، خلللدون  -
 م.1974الشمةة، اتحاد الكتاة الةرة، دمشق، 

تحقيلللق  الللـ(،1173الصلللبح المنبللل  علللن حي يلللة المتنبللل ، يوسلللذ البلللدية  ) -
وتةليللق: مصللطفى السللقا ومحمللد شلللتا وعبللده زيللادة عبللده، دار المةلللارذ، 

 م.1963(، القاارة، 36)لخائر الةرة 

تحقيق: ، : تا  اللغة والصحا  الةربية، إسماعيل بن حماد القواريالصحا  -
 . أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاة الةرب  بمصر، )د.ت(
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 ة األدب ، واضل  امر.الصوت اآلخر: القوار الحواري للخطا -

، ، محملد بنلي : مقاربلة بنيويلة تكوينيلةظاارة الشةر المةاصلر ول  المغلرة -
 .م1979، بيروت، 1دار الةودة، ط

أديث كيرزويلل، ترقملة: قلابر من ليف  شتراو  إلى ووكو،  عصر البنيوية -
، دار آوا  عربية للصلحاوة والطباعلة والنشلر )سلسللة كتلة شلهرية عصفور

 .م1925(، 9/11

، مراقةللة: عبللد القليللل سللتيفا، ترقمللة: وريللد الزاالل يعلللم الللنص، قوليللا كر -
 .م1991، الدار البيضاء، 1ناظم، دار توبقال للنشر، ط

الةمدة و  محاسن الشةر وآدابه ونقده، أبو عل  الحسن بلن رشليق القيروانل   -
اـ(، حققله ووصلله وعللق حواشليه: محملد محيل  اللدين 456/ 391األزدي )

 م. 1972، بيروت، 4دار القيل، ط عبد الحميد،

عيللار الشللةر، محمللد بللن أحمللد بللن طباطبللا الةلللوي، تحقيللق وتةليللق: د. طلله  -
 م.1956الحاقري و د. محمد ز لول سام، شركة ون للطباعة، القاارة، 

الفللتح علللى أبلل  الفللتح، محمللد بللن أحمللد بللن وورقللة، تحقيللق: عبللد الكللريم  -
 م.1974(، بغداد، 22ة التراث الدقيل ، دار الحرية للطباعة )سلسلة كت

، أبلو الفلتح ع ملان بلن قنل ، تحقيلق: د. الفتح الواب  على مشلكات المتنبل  -
محسن  ياض، دار الحرية للطباعة، مطبةة القمهورية )سلسلة كتة التراث 

 .م1973(، بغداد، 21

ال لان ، تحقيلق: قزء ، ابن قن ، الالفسر أو شر  ديوان أب  الطية المتنب  -
  م.1972اـ=1392خلوص ، مطبةة الشةة، بغداد، د. صفاء 

 لبنان، )د.ت(.-وقه السنة، السيد سابق، دار الكتاة الةرب ، بيروت -

، بيلروت، 3، دار الكتلة، طد. صفاء خلوصل  ،ون التقطيع الشةري والقاوية -
 .م1966

، بيلللروت، 2وللل  األدة الفلسلللف ، د. محملللد شلللفيق شللليا، مؤسسلللة نوولللل، ط -
 م. 1926

 ن، سيد عطة. و  ظال القرآ -

و  مةروة النص: دراسات و  النقد األدب ، د. حكمت صباغ الخطية )يمنى  -
 م. 1924اـ=1415، الدار البيضاء، 2الةيد(، مطبةة النقا  القديدة، ط
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، بيلروت، 2، دار األنلدل ، طعراءة  انية لشةرنا القديم، د. مصطفى ناصلذ -
 .م1921اـ=1411

، الشللركة ان ، د.محمللد عبللد المطلللةعضللايا الحدا للة عنللد عبللد القللاار القرقلل -
 .م1995، مصر 1لونقمان )سلسلة أدبيات(، ط-الةامة المصرية للنشر

عضللايا الفللن اإلبللداع  عنللد دوستويفسللك ، بللاختين، ترقمللة: قميللل نصلليذ  -
 التكريت . 

 أحمد الهاشم . ،القواعد األساسية للغة الةربية -

مصللطفى  ، مطبةللةكتللاة شلللم الةللرذ ولل  وللن الصللرذ، أحمللد الحمللاوي -
 .م1965اـ=1324، مصر، 16الباب  الحلب  وأواده، ط

كتاة شر  أشةار الهللليين، صلنةه: أبلو سلةيد الحسلن بلن الحسلين السلكري  -
برواية أب  الحسن عل  بن عيسى بلن علل  النحلوي علن أبل  بكلر أحملد بلن 
محمللد الحلللوان  عللن السللكري، تحقيللق: عبللد السللتار أحمللد وللرا ، وراقةلله: 

 (، القاارة، )د.ت(. 3مطبةة المدن  )كنوز الشةر  محمد محمد شاكر،

كتللاة الصللناعتين الكتابللة والشللةر، أبللو اللال الحسللن بللن عبللدهللا بللن سللهل  -
الللـ(، حققللله وضلللبط نصللله: د. مفيلللد عميحلللة، دار الكتلللة 395الةسلللكري )ت

  .م1929اـ=1419، بيروت، 2الةلمية، ط

حيح المولوي كشاذ اصطاحات الفنون، محمد عل  الفاروع  التهانوي، تص -
محمللد وقيلله والمولللوي عبللد الحللق والمولللوي  للام عللادر، بةنايللة الللوي  

 .اسدرنكر التيرول  ووليم ناسولي  اايرل، 

، مطبةلة أووسليت   عبلد القلادر الخطيلةيلمح ،كفاية المستفيد و  ون التقويلد -
 .، بغداد، )د.ت(6الوسام، ط

، دار توبقللال نللللة الللنص، روان بللارت، ترقمللة وللؤاد صللفا والحسللين سللبحا -
 .م1922للنشر، الدار البيضاء، 

المحيط، ابن منظور، تقديم: عبلدهللا الةايلل ، إعلداد وتصلنيذ:  لسان الةرة -
 لبنان، )د.ت(.-يوسذ خياط، دار لسان الةرة، بيروت

: ول  إشلكالية الملنهج والنظريلة والمصلطلح ول  الخطلاة النقلدي اللغة ال انيلة -
، بيلللروت، 1ركلللز ال قلللاو  الةربللل ، طالةربللل  الحلللديث، واضلللل  لللامر، الم

 .م1994

مبللادئ ولل  علللم األدلللة، روان بللارت، تةريللة: محمللد البكللري، دار عرطبللة  -
 م. 1926للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 
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دراسلللة وللل  وكلللر ميخائيلللل بلللاختين، تزويتلللان تلللودوروذ، المبللدأ الحلللواري:  -
ل قاويلة الةاملة، ، وزارة ال قاوة واإلعلام، دار الشلؤون اترقمة: وخري صالح

 م. 1992، بغداد، 1ط

و  أدة الكاتة والشاعر، ضلياء اللدين نصلر هللا بلن محملد بلن  الم ل السائر -
، تحقيلق: محملد محيل  اـ(637الموصل  )ت بن األ يرمحمد بن عبد الكريم 

، مكتبلة ومطبةلة مصلطفى البلاب  الحلبل  وأواده، مصلر، الدين عبلد الحميلد
 .م1939اـ=1352

 .، مكتبة لبنان، بيروت، )د.ت(، بطر  البستان محيط المحيط -

، قيلرار ملع مقدملة خلص بهلا المؤللذ الترقملة الةربيلة مدخل لقامع اللنص -
، دار الشؤون ال قاويلة الةاملة، بغلداد، دار قينيت، ترقمة: عبد الرحمن أيوة

 .توبقال للنشر )مشروع النشر المشترك(، )د.ت(

، عللالم يللك، د. عبللد الةزيللز حمللودةالمرايللا المحدبللة مللن البنيويللة إلللى التفك -
 م.1992اـ=1412(، 232المةروة، الكويت، الةدد )

قللامع -عربلل (، كليللة اآلداة والةلللوم اإلنسللانية-)ورنسلل  مصللطلحات ولسللفية -
 .، الدار البيضاء، )د.ت(2محمد الخام ، دار الكتاة، ط

مع األنبياء و  القرآن الكريم: عصص ودرو  وعبر من حياتهم، عفيذ عبد  -
 ، بيروت، )د.ت(. 5فتا  طبارة، دار الةلم للمايين، طال

 م. 1979، بيروت، 1المةقم األدب ، قبور عبد النور، دار الةلم للمايين، ط -

مةقللم البا للة الةربيللة، د. بللدوي طبانللة، منشللورات قامةللة طللرابل ، كليللة  -
 .م1977، 1التربية، ط

دار الةللللم ، ، د. ولللاخر عاعللللعربللل (-ورنسللل -)إنكليلللزي مةقلللم عللللم اللللنف  -
 .م1971، بيروت، 1للمايين، ط

د. قميلل : باأللفاظ الةربية والفرنسية واإلنكليزيلة والاتينيلة، المةقم الفلسف  -
 .م1991القاارة، -، دار الكتاة اللبنان ، دار الكتاة المصري، بيروتصليبا

، مقمللع اللغللة الةربيللة بمصللر، المطللابع األميريللة، القللاارة، المةقللم الفلسللف  -
 . م1977=اـ1399

-، دار مكتبللة الحيللاة، أحمللد رضللا: موسللوعة لغويللة حدي للةمةقللم مللتن اللغللة -
  .م1961اـ=1321بيروت، 

، مةقم المصطلحات الةربية و  اللغة واألدة، مقدي وابة وكاملل المهنلد  -
 .  م1924، بيروت، 2مكتبة لبنان، ط
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دار  مةقللم النقللد الةربلل  القللديم، د. أحمللد مطلللوة، وزارة ال قاوللة واإلعللام، -
 م.1929، بغداد، 1الشؤون ال قاوية الةامة، ط

المةنللى األدبلل  مللن الظااراتيللة إلللى التفكيكيللة، وللليم راي، ترقمللة: د. يوئيللل  -
 م.1927، بغداد، 1يوسذ عزيز، دار الحرية للطباعة، ط

)ت  لسلكاك أبو يةقوة يوسذ بن أب  بكر بن محمد بن عل  امفتا  الةلوم،  -
، بغلللللداد، 1يوسلللللذ، دار الرسلللللالة، ط الللللـ(، تحقيلللللق: أكلللللرم ع ملللللان626
 . م.1921اـ=1411

المفيد و  شر  عمدة المقيد و  النظم والتقويد، الحسن بن عاسم ابن أم عاسم  -
األردن، -المللرادي، تحقيللق: د. عللل  حسللين البللواة، مكتبللة المنللار، الزرعللاء

 م. 1927اـ=1417

والنشلر  ، دار الحقلائق للطباعلةمقاات و  الشلةر القلاال ، يوسلذ اليوسلذ -
، بيلللروت، 2بالتةلللاون ملللع ديلللوان المطبوعلللات القامةيلللة وللل  القزائلللر، ط

 .م1921

، دار مقدمة القصليدة الةربيلة ول  الةصلر الةباسل  األول، د. حسلين عطلوان -
 . م1974(، القاارة، 67المةارذ )مكتبة الدراسات األدبية 

هرسلتان  الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أب  بكلر أحملد الش -
اـ(، تحقيق: محمد سيد الكيان ، دار المةروة للطباعلة والنشلر، 479-542)
 م.1975اـ=1395لبنان، -، بيروت2ط

المنصللذ ولل  نقللد الشللةر وبيللان سللرعات المتنبلل  ومشللكل شللةره، أبللو محمللد  -
الـ(، تحقيلق: د. محملد رضلوان 393الحسن بن عل  بلن وكيلع التنيسل  )ت 

 الداية، دار عتيبة، )د.ت(.

، منيللر عربلل -انكليللزي وانكليللزي–: مللزدو  عللامو  عربلل مللورد القريللةال -
لبنلللان، -، بيلللروت2، دار الةللللم للمايلللين، طالبةلبكللل   ود.روحللل  البةلبكللل 

 .م1996

، عبلا  : مع ربطه باألسالية الرويةلة والحيلاة اللغويلة المتقلددةالنحو الواو  -
 ، )د.ت(.4، دار المةارذ بمصر، طحسن

تنب  وأب  تمام، أبلو البركلات شلرذ اللدين المبلارك النظام و  شر  شةر الم -
بللن أحمللد اإلربللل  المةللروذ بللـ)ابن المسللتوو (، دراسللة وتحقيللق: د. خلللذ 
، 1رشلليد نةمللان، وزارة ال قاوللة واإلعللام، دار الشللؤون ال قاويللة الةامللة، ط

  م.1929بغداد، 
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 نقلائض قريلر واألخطلل، د. عبلد المقيللد عبلد السلام المحتسلة، دار الفكللر، -
 م.1972بيروت، 

، دار ال قاولللة، دار الةلللودة، النقلللد األدبللل  الحلللديث، د. محملللد  نيمللل  الللال -
 . م1973بيروت، 

النقد المنهق  عند الةرة، د. محمد مندور، دار نهضة مصر للطبع والنشر،  -
 م. 1969، 2ط

الواضللح ولل  مشللكات شللةر المتنبلل ، أبللو القاسللم عبللدهللا بللن عبللد الللرحمن  -
محمد الطاار ابن عاشور، الدار التونسية للنشر )نفلائ  األصفهان ، تحقيق: 

 م.1962المخطوطات(، تون ، 

الوساطة بين المتنبل  وخصلومه، القاضل  علل  بلن عبلد الةزيلز القرقلان ،  -
تحقيللق وشللر : محمللد أبللو الفضللل إبللراايم وعللل  محمللد الوقللاوي، مطبةللة 

 .عيسى الباب  الحلب  وشركاته، )د.ت(

ال الةصر، أبلو منصلور عبلد المللك بلن محملد ابلن يتيمة الدار و  محاسن أ -
اـ(، تحقيق: محي  الدين عبد الحميد، 429إسماعيل ال ةالب  النيسابوري )ت 

 م.1956اـ=1375، القاارة، 2مطبةة السةادة، ط

 األَاريح اجلامعية : -2

 التنللاص: دراسللة ولل  الخطللاة النقللدي الةربلل ، سللةد إبللراايم عبللد المقيللد، -
بإشللراذ : األسللتال الللدكتور ناصللر حللاوي واألسللتال  ،)دكتللوراه( أطروحللة

قامةلللة بغلللداد،  -ابلللن رشلللد-لكليلللة التربيلللة مقدملللةاللللدكتور عنلللاد  لللزوان، 
 .م1999اـ=1421

، بللدران عبللد الحسللين البيللات ، أطروحللة األمللويالتنللاص ولل  شللةر الةصللر  -
قامةلللة -)دكتلللوراه(، بإشلللراذ اللللدكتور عملللر الطاللللة، مقدملللة لكليلللة اآلداة

 م.1996اـ=1417الموصل، 

 البحوث املنشورة يف الدوريات والكتب اجلامعة: -3

األقنا  األدبية من منظور مختلذ، خلدون الشمةة، المقلة الةربيلة لل قاولة،  -
 . 1997، 32تون ، الةدد 

مقاربات للـ )التنلاص والتخطلّى(، الحبيلة اللدائم ربل ،   ا ةاألرض وزينة  -
 . 1926، 2، قزء 6، مقلد4مقلة وصول، الةدد 

 .1929، 5امبرتو ايكو )ملذ(، مقلة الةرة والفكر الةالم ، الةدد  -

أنظمة الةامات و  اللغة واألدة وال قاولة، ملدخل إللى السليميوطيقا: مقلاات  -
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ودراسللات، إشللراذ سلليزا عاسللم ونصللر حامللد أبللو زيللد، دار إليللا   مترقمللة
 م.1926، القاارة، 1الةصرية، ط

. بشرم البستان ، مقلة الموعلذ ال قلاو ، إيقاع الحصار وحركية المقاومة، د -
 .1999، 24الةدد 

البدائل اللسانية و  األبحاث السيميائية الحدي ة، رابح بوحو ، ضلمن كتلاة:  -
 .)السيميائية والنص األدب (

 ،د. الادي الحملدان  ،البناء الفن  لشةر الحكملة عنلد المتنبل  : دراسلة لغويلة -
 .1929 ،2مقلة الضاد : قزء 

اع: علراءة ول  عصليدة أحلد عشلر كوكبلاً، علل  قةفلر الةلا ، مقللة بنية القنل -
 .1997، 25، قزء 7عامات و  النقد، مقلد

التأ ير و  األدة الةرب  والغرب ، دراسة نظرية، أ.د. عدنان حيدر، المقللة  -
 .1996، 31الةربية لل قاوة، تون ، الةدد 

حسلن  يلاض، التقن  على ابن قن ، ابن وورقلة البروقلردي، تحقيلق: د. م -
 م.1977، 3، الةدد6مقلة المورد، بغداد، المقلد

، اللان  قللور  روبرشللت، ترقمللة: الطللاار الشلليخاوي و النصللوصتللداخل  -
 .1922، 51رقاء بن سامة، مقلة الحياة ال قاوية، الةدد 

للتحليل النص : نظرية النص، حاتم الصكر، المقلة الةربية  النظريالتطور  -
 .1997 ،32لل قاوة، تون ، الةدد 

تفسير وتطبيلق مفهلوم التنلاص ول  الخطلاة النقلدي المةاصلر، عبلد الوالاة  -
 .1929، 61/61تّرو، مقلة الفكر الةرب  المةاصر، الةدد 

، عبلللد هللا إبللراايم، ضلللمن كتلللاة: اإلسلللتراتيقيةالمقللوات  واعليلللةالتفكيللك:  -
ربل ، ، المركلز ال قلاو  الة)مةروة اآلخر: مدخل إلى المنااج النقدية الحدي ة(

 م.1991بيروت، -، الدار البيضاء1ط

 

تنلاص األقنللا  األدبيللة: عللراءة تناصللية ولل  عصللتين عصلليرتين، داؤد سلللمان  -
 .1993، 6-5الشويل ، مقلة األعام، الةدد 

 ، 13والدين ، أحمد الزعب ، مقلة أبحاث اليرملوك، مقللد  التاريخ التناص  -
 .1995، 1الةدد 

القصيرة، عبلد هللا إبلراايم، مقللة األعلام، القصة الةراعية  و تناص الحكاية  -
 .1922، 12-11الةدد 



 167 

دراسة النص الشةري و يره، شربل دا ر، مقلة وصول،  إلىالتناص سبياً  -
 .1997، 1، الةدد 16مقلد 

، 2، الةلللدد 2التنلللاص، د. عبلللد النبللل  أصلللطيذ، مقللللة رايلللة مؤتلللة، مقللللد  -
1993. 

مقللة أبحلاث اليرملوك،  البلارودي، تركل  المغليض، مةارضلاتالتناص و   -
 .1991، 2، الةدد 9مقلد 

الغربلل ، عبلد الواحللد لؤللؤة، مقلللة األعلام، بغللداد، الةللدد  الشلةرالتنلاص مللع  -
11-11-12 ،1994. 

تنصلليص اآلخللر ولل  المصللطلح والنظريللة والتطبيللق، حللاتم الصللكر، ضللمن  -
كتللاة )المللؤ رات األقنبيللة ولل  الشللةر الةربلل  المةاصللر: الحلقللة النقديللة ولل  

رقللان قللر  ال الللث عشللر، مقموعللة بحللوث( تقللديم: ليلللى شللرذ وأكللرم مه
، 1مصاروة، تحرير: وخري صالح، المؤسسة الةربيلة للدراسلات والنشلر، ط

 م.1995بيروت، 

سليزا حول بويطيقا الةمل المفتو  عراءة و  س اختناعات الةشلق والصلبا  س،  -
، دار راطكتلاة: اختناعلات الةشلق والصلبا ، ادوار الخل ضلمنعاسم، منشور 
 م.1992، بيروت، 1اآلداة، ط

حول اللغة المحمولة المقازية للنقاد الةرة، عبد الفتا  كيليطو، تةرية: عبد  -
 .1997، 32الةربية لل قاوة، الةدد  المقلةالةزيز شبيل،  

دراسللة ولل  با للة التنللاص األدبلل  )الليللث والخللراذ المهضللومة(، د. شللقاع  -
 م.1997، 2اد، الةددال قاو ، بغد الموعذالةان ، مقلة 

دراسلللة وللل  تةريلللة بةلللض مصلللطلحات )نظريلللة اللللنص(، د. محملللد خيلللر  -
 .1997، 2البقاع ، مقلة الموعذ ال قاو ، الةدد 

داات التناص و  عصيدة: )راية علة(، إبلراايم نصلر هللا، مقللة دراسلات،  -
 م.1995، 5، الةدد 22األردن، المقلد 

حلاتم  والمتنبل  بمدينلة بغلداد، ألبل  الرسالة الحاتمية: وا  المنلاظرة بلين ال -
اللـ(، منشللورة ضللمن 322بللن المظفللر الحللاتم  )ت  الحسللنعللل  محمللد بللن 

سللةيد محمللد بللن أحمللد الةميللدي،  ألبلل كتللاة: اإلبانللة عللن سللرعات المتنبلل ، 
 م.1961تحقيق: إبراايم الدسوع  البساط ، دار المةارذ بمصر، القاارة، 

، قوليللا كرسللتيفا، ترقمللة: عبللد السللام نقللدي/أو نقللد الةلللم كةلللمالسلليميائيات  -
 .1999، 2وزازي، مقلة نواول، الةدد 
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قامةلة -السيميائية والنص األدبل ، أعملال ملتقلى مةهلد اللغلة الةربيلة وآدابهلا -
 م. 1996عنابة باق  مختار، القزائر، 

)أنظمة  بةض المفاايم واألبةاد، سيزا عاسم، ضمن كتاة: حولالسيميوطيقا:  -
 .الةامات(

، الةلدد 25، د. قميل حمداوي، مقلة عالم الفكلر، مقللد والةنونةيموطيقا الس -
3 ،1997. 

الللـ(، 515-433شلللر  المشلللكل ملللن شلللةر المتنبللل ،ابن القطلللاع الصلللقل  ) -
 م.1977، 3، الةدد6تحقيق: د.محسن  ياض، مقلة المورد، المقلد

د : إشكالية المنهج، د. صبري حاوظ، مقلة آوا  عربيلة، الةلدوالتحديالشةر  -
1 ،1926. 

شةرية الشةر، قان ايذ تادبيه، ترقمة: حميد الحمدان ، مقللة نواولل، الةلدد  -
2 ،1999. 

السا  على السا  و  ما او الفاريلا ، د. محملد الهلادي  كتاةشةرية عنوان  -
 .1999، 1، الةدد 22المطوي، مقلة عالم الفكر، مقلد 

الضاد، بغداد، قزء  الشم  ودالتها و  شةر المتنب ، د. سهام القريح، مقلة -
4 ،1991. 

ضلمن كتلاة : منشور  ،شكري محمد عياد ،صيغة التفضيل و  شةر المتنب  -
 م.1979، دار الحرية للطباعة، بغداد، )المتنب  مال  الدنيا وشا ل النا  (

الةاعة بين وهم القارئ ووهم كاتة النص، د. والح شبية الةقم ، مقلة عالم  -
 .1999، 1، الةدد 22، مقلد الفكر

)السليميوطيقا(، وللاير قبلوري  لزول، ضلمن كتلاة: )أنظملة  الةاملاتعلم  -
 .الةامات(

، وزارة الخطللاة النقللدي القديللد، ترقمللة وتقللديم: أحمللد المللدين  أصللولولل   -
، 1ال قاوللة واإلعللام، دار الشللؤون ال قاويللة الةامللة )سلسلللة المائللة كتللاة(، ط

 م.1927بغداد، 

النصللية، محمللد الهللادي المطللوي، المقلللة النصلل  والمتةاليللات  التةللال ولل   -
 .1997 ،32الةربية لل قاوة، الةدد 

النصوص ؟ د. عبلد المللك مرتلاض، مقللة الموعلذ األدبل ،  حوارالكتابة أم  -
 .1992، 331الةدد 
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الكشذ عن مساوئ المتنب ، للصاحة بن عباد، منشور ضلمن كتلاة اإلبانلة  -
ةميلدي، تحقيلق: إبلراايم عن سرعات المتنبل ، ألبل  سلةيد محملد بلن أحملد ال
 م.1961الدسوع  البساط ، دار المةارذ بمصر، القاارة، 

اميللة المتنبلل _ مللا لنللا كلنللا قللو يللا رسللول _: عللراءة إيقاعيللة، د. بشللرم  -
 .1992، 31البستان ، مقلة آداة الراودين، الةدد

، 2، بللول دومللان، ترقمللة: سللةيد الغللانم ، مقلللة نواوللل، الةللدد واألدةاللغللة  -
1999. 

-567آخل األزدي على الكندي، أحمد بن علل  بلن مةقلل المهلبل  األزدي )م -
، 3، الةللدد6اللـ(، تحقيللق: اللال نللاق ، مقلللة المللورد، بغللداد، المقلللد644
 م.1977

الملتكلم ول  الروايلة، ميخائيللل بلاختين، ترقملة: محمللد بلرادة، مقللة وصللول،  -
 .1925، 1، قزء3، الةدد 5مقلد 

مقلة الفكر الةربل  ترقمة: محمد عل  مقلد، مسألة النص، ميخائيل باختين،  -
 .1929، 23 الةددالمةاصر، 

المستدرك على ابلن قنل  ويملا شلرحه ملن شلةر المتنبل  )خمسلون نصلاً ملن  -
الفضللل الةروضل ، تحقيللق ودراسلة: د، محسللن  يللاض،  أبلوكتلاة مفقللود(، 

 م.1975، 4، الةدد4مقلة المورد، بغداد، المقلد

ب  المةاصر، محمد أديوان، مقلة األعلام، الةلدد و  النقد األد التناصمشكلة  -
4-5-6 ،1995. 

بلين األصلل واامتلداد: حاللة الروايلة )ملدخل نظلري(، بشلير  التنلاصمفهوم  -
 م.1929، 61-61القمري، مقلة الفكر الةرب  المةاصر، الةدد 

و  الخطاة النقدي القديد، مارك أنقينلو، ضلمن كتلاة: )ول   التناصمفهوم  -
 .لنقدي القديد(، تقديم: أحمد المدين أصول الخطاة ا

قا مفهوم  - عند )بيرلمان( وتطوره و  البا ة المةاصرة، د. محمد سلالم  الحع
 م.2111، 3، الةدد 22مقلة عالم الفكر، مقلد  األمين، ولد محمد

من التنلاص إللى األطلرا ، قيلرار قينيلت، ترقملة: المختلار حسلن ، مقللة  -
 م.1997، 25، قزء 7عامات و  النقد، مقلد

مناظرة بين أب  الطية المتنبل  والحلاتم ، تحقيلق: د. حسلن محملد الشلماع،  -
 م.1976-1975، 4مقلة كلية اآلداة، مقلد 

التناص، م. بورو، نقل منيار وكيليطو، منشور ضمن كتلاة:  سيميائياتنحو  -
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)لسانيات وسيميائيات اللقاء المغرب  األول للسانيات والسليميائيات: علروض 
 م.1976(، كلية اآلداة والةلوم اإلنسانية، الرباط، ومناعشات

اقتماعية للخطاة األدبل ، روقلر ولاولر، ترقملة: محيل   لسانيةنحو نظرية  -
 .1997، 1الدين محسة، مقلة نواول، الةدد

، 22، مقللد أبحاث اليرموكالنص الغائة )و  الشةر(، أحمد الزعب ، مقلة  -
 م.1995، 1الةدد 

، 5ة، د. ناصللر حللاوي، مقلللة األسللتال، الةللدد نظللرة ولل  السللرعات الشللةري -
 م.1991

نظريات حول الدراسة السليميوطيقية لل لـقاوات، ة. إ. أوسبنسلك  وآخلرون،  -
 .: نصر حامد أبو زيد، ضمن كتاة: أنظمة الةاماتترقمة

، د. يوسذ أبو الةدو ، المقللة الةربيلة لل قاولة، لاستةارةالنظرية التفاعلية  -
 م.1997، 32الةدد 

ظرية النص، روان بارت، ترقمة: منق  الشمل  وآخرون، مقلة حوليات ن -
  كليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

 م.1922، 27اآلداة، الةدد 

، 331ال مات المؤلذ حقاً ؟ شوع  البغدادي، مقلة الموعلذ األدبل ، الةلدد  -
1992. 

لروان بارت، ستيفن نوردابل اند، ضلمن كتلاة: )ول   عراءةمغامرة الدال:  -
  يد(، ترقمة وتقديم: أحمد المدين .أصول الخطاة النقدي القد
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 الس ة العل ية ال اتية

 احمد عدنان حمدي. االسم: .1

 .1975الةرا ، -موصل مكان وتاريخ الوالدة: .2

 عراعية. اجلنسية: .3

 قامةة الموصل. -كلية اآلداة-تدريس  و  عسم اللغة الةربية لع ل احلالي:ا .4

ــوان احلــالي:  .5 قمهوريللة  -عسللم اللغللة الةربيللة-كليللة اآلداة-قامةللة الموصللل العن

 الةرا .

 الربيد اإللكاوني:   .6

ahmedah752003@yahoo.com   

-2112كليلة اآلداة عسلم اللغلة الةربيلة منلل سلنة -لموصللالتدري  و  قامةة ا .1

بدرقة مدر  مساعد،  لم بدرقلة ملدر  بةلد حصلول  عللى اللدكتوراه  2116

 .2116و  

 – 2113كليللة اآلداة قامةللة الموصللل منللل -محاضللر ولل  عسللم اللغللة الفرنسللية .2

2116. 

 .2113الةرا ، -محرر و  مقلة )نون( وا  مقلة شهرية  قاوية عامة، نينوم .3

 ثانيا: اخلربة يف التدريس اجلامعي:

 نوع اخلنة: .1

التلللدري  وللل  المرحللللة القامةيلللة األوللللى: الةربيلللة الةاملللة، وال قاولللة اإلسلللامية،  -
 والمهارات اللغوية.

التللدري  ولل  المرحلللة القامةيللة الرابةللة: الملللااة األدبيللة الغربيللة، والمهللارات  -
 اللغوية، الشةر الةرب  الحديث.

 .عدد من بحوث طاة الدراسات األولية والةيا اإلشراذ على -

التقللويم اللغللوي لةللدد مللن رسللائل الماقسللتير وأطللاريح الللدكتوراه لكليللات قامةللة  -
 الموصل.

mailto:ahmedah752003@yahoo.com
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 176 

 ثالثا: املؤهالت العل ية:

 .1997-96بكالوريو ( و  اللغة الةربية وآدابها مقاز ) .1

  ضللوء ماقسللتير ولل  األدة الةربلل  عللن رسللالت  الموسللومة )شللةر المتنبلل  ولل .2
-نظرية التناص(، بإشراذ األستالة الدكتورة بشرم البسلتان ، قامةلة الموصلل

 .2111كلية اآلداة، 

دكتوراه ولسفة و  النقد الةرب  عن أطروحت  الموسلومة )الخطلاة النقلدي عنلد  .3
عبلد الةزيلز حملودة: دراسللة ول  الملنهج والنظريللة( بإشلراذ األسلتالة الللدكتورة 

 .2116كلية اآلداة، -صلبشرم البستان ، قامةة المو

 التخصص الدعيق: متخصص و  األدة الحديث ونقده. .4

 رابعا  : البحوث العل ية:   

، بحث مشارك به و  مؤتمر ملتقى البردة الرؤيا اإلبداعية في شعر خالد عثمان .1
ولرع نينلوم بالتةلاون ملع -لألدة اإلسلام ، الللي أعامتله رابطلة علملاء الةلرا 

م، واللو منشللور ضللمن )الكتللاة النقللدي( 2111 -اللـ1422قامةللة الموصللل، 
 للمؤتمر. 

 

، بحث مشارك به و  مؤتمر ملتقلى البلردة ال لان  مقدمات نقدية-التجديد النقدي .2
ولرع نينلوم بالتةلاون ملع -لألدة اإلسلام ، الللي أعامتله رابطلة علملاء الةلرا 

 م.2112 -اـ1423مديرية أوعاذ نينوم وقامةة الموصل، 

، بحلث ولائز بالمرتبلة ال انيلة بةلد النصين اإللهي والبشري آلية القراءة وطبيعة .3
التفسلير( ضلمن وةاليلات -حقة المرتبة األوللى ول  مسلابقة )الدراسلات القرآنيلة

الموصلللللل، الةلللللرا ، -)قلللللائزة  لللللانم حملللللودات للقلللللرآن الكلللللريم(، نينلللللوم
 م.2116اـ=1427

الوضااوح والغمااوض فااي الشااعر اإلسااالمي المعاصاار: دراسااة لااثال  قصااائد  .4
قامةة -، بحث مشارك به و  الندوة الت  أعامها مركز دراسات الموصلالميةإس

، ومنشللور ولل  مقلللة دراسللات موصلللية، التلل  تصللدر عللن 2116الموصللل، 
، بريلللللللللللللدام اإللكترونللللللللللللل : 2117، 16المركلللللللللللللز نفسللللللللللللله، الةلللللللللللللدد
unmomosc21@yahoo.com 

، بحث مشارك به و  ورشلة عملل س قع اإلسالمي الحدي الرؤية والمنهج والوا .5
وقلله الللنص... خطللوات التفةيللل والتأايلللس التلل  أعامتهللا مؤسسللة بنيللان للةمللران 

 . 2117الموصل، الةرا ، -البشري، نينوم

، بحث مشارك بله منهج عبد العزيز حمودة في كتاباته النقدية وإشكالية التحيز .6

mailto:unmomosc21@yahoo.com
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بةنوان حوار الحضارات والمسارات المتنوعة و  المؤتمر الدول  ال ان  للتحيز 
-، و  القاارة، واو منشلور عللى موعلع )إسلام أون اين_نلت2117للمةروة، 

 ببليو إسام(.

، والو بحلث التناص وإشكالية التحياز: قصايدة عاذاب الحاالج للبيااتي أنموذجاا .7
، واو منشور 2117قامةة الموصل، -مشارك به و  مؤتمر كلية اآلداة الرابع

، السللنة 47/1مقلللة آداة الراوللدين، التلل  تصللدر عللن الكليللة نفسللها، الةللدد ولل  
م. وبريللللللللللللللللللللللدام اإللكترونلللللللللللللللللللللل  اللللللللللللللللللللللو 2117اللللللللللللللللللللللـ=1422

adabalrafidayn@yahoo.com  

قراءة في مجموعتين قصصيتين )عدالة السماء وتدابير القادر( لمحماود شايت  .2
قامةلة -ك به و  الندوة الت  عقداا مركز دراسلات الموصلل، بحث مشارخّطاب

 . 2112الموصل،

، بحللث مشللارك بلله ولل  المللؤتمر الةلملل  مقاادمات نقديااة لماانهج نظمااي مقصاادي .9

قامةللة الموصللل، واللو -ال للان  لقسللم اللغللة الةربيللة ولل  كليللة التربيللة األساسللية

 .2112منشور ضمن وعائع المؤتمر 

، دراسااة نقديااة-صاار أباو زيااد أنموذجاامفهاوم الاانص فاي الخطاااب العرباي: ن .11

بحث مشارك به و  المؤتمر الةلم  الدول  لكلية الشريةة و  القامةة األردنية، 

2112. 

 سادسا: العضوية يف الروابط واملراكز األدبية والعل ية:

 عضو و  رابطة األدة اإلسام  الةالمية.  .1
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